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بْرُورْ المَ النَّبِي  على  ــالمْ  الــسَّ و  ــالةْ  الــصْ

ــرَّة مَ ــفْ  ألَ ــيــاتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  ـــدادْ  اعْ

هــادِي يْر  خَ يا  يتْنا  غِ

ــود الــوْجُ ــمــامْ  اهْ يا  ــمــاك  احْ ــلْ  ظَ في  أنــا 

االرْســـالْ إمـــامْ  ــا  أي غيثْ  اهللا  ـــولْ  رسُ يــا 

الوْحايَلْ من  حالي  عتَقْ  و  ي  بيدِ ــودْ  خ

نَان دْ العَ النْبِي  على  ــالَم  الــسَّ و  الة  الصْ

انْــصــارُه على  ــا  الــرْضَ و  د  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

مامْ الهْ وْتْ  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

ــمْ ــرايَ بــالــكْ ــــسْ  ادْري ـــوالي  مُ ــا  ي يتْنا  غِ

الحربة

ــرُورْ ضْ مَ لْ  كُ حــالْ  ــكْ  تَ مْ كَ بحْ ــافِي  الشّ ــا  ي

ــرا تَبْ الوْجــاعْ  ذا  مــن  ــي  داتِ ــلْ  عاليَ ي  ــفِ اشْ

اتْمادِي اع  عَ اشْ نُور  يا 

ود سُ الحْ يدْ  كِ من  و  ا  دَ العْ رْ  شَ من  نِي  لَّكْ سَ

ــودْ ــوْجُ ال رَبْ  بُودْ  عْ المَ ــاحْ  ــتَّ الــفَ بسم 

ــادِي ــرْش ايَـــمْ ال دُودْ الـــدَّ ــمْ الـــــوَ ي ــدِ ــقْ ال

رَمْضان وم  بصُ جانا  من  على  ــالَة  الــصْ

ارُه ـــوَ انْ من  لُوق  خْ مَ اهللا  ــلَــقْ  خْ ما  ــل  كُ

ــالمْ االسْ نعمة  على  دْ  مْ الحَ هْ  للـَّ ــقْ  حَ

آدامْ اوْالدْ  مــن  ــوْفــى  ــتَ اسْ مــن  بها  ــازْ  ف
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بدون حربة

الل العْ مــن  ي  مهاجِ يْتِي  يابُغَ داوِي 

ــة يلَ اوْحِ ــل  هْ الجَ ــة  مَّ غُ ــي  ف ــا  ه التَبْقِ

ــة ــلَ سِ ـــام الــوَ ــا إم ــمــاكْ ي ــي احْ أنــا ف

بدون حربة

ــــاسْ ــــن ــــكْ ـــــن مَ ـــــامَ أَيـــــــــا ض

ـــي ـــاللِ ـــعْ ــــي ب ــــكْ شــــاكِ جــــيــــتَ

اللَّـهْ ــيَّ  ولِ يا  تَكْ  رْخَ بصُ نَبْرا  ـــي  داوِنِ

ــــــــري ــــــــوزَكْ ـــــدي بُ ـــــي ــــــا س ي

لْطانْ السُّ مامْ  الهْ ــراف  االشْ دْ  بجَ ــودْ  لُ

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ اللَّـهْ  بْدْ  عَ بن 

ــهَ طَ ـــدَّك  جَ ــة  ــرْمَ حُ ــدْ  ــمَ احْ ــن  أب رُوفْ 

ـــــه ــــوالي عــبــد الــلَّ ـة يــا مُ االيــغــاثـَ

ــالْ أنَّ ــكْ  ــتَ ــمْ ارْحَ نِي  عافِ ابْــالنِــي  ــنْ  مَ يا 

گالِي اعْ يَرْتَخى  رَّحْ  نَتْسَ لِي  تُقْ ــفْ  خَ

الحربة

سانْ االحْ ذو  ة  الكَ المْ بدايَمْ  دْت  تْعَ اسْ

انْسانِي قَــطْ  وال  ــي  ــورْتِ صُ ـــوَّن  كَ مــن 

ال الحَ ــال  ارْجَ إمــام  يا  ــرْبْ  الــغَ بْ  قُطْ يا 

لِيلَة الجْ ــرَايَــم  الــكْ و  ــرْهــان  الــبُ ذَا  يــا 

مْ قْ السُّ دْ  بَعْ ه  بْدُ عَ ــرارْ  اضْ ي  فِ يَشْ من  يا 

زانُه احْ رْ  ــدْ الــصَّ في  ــواتْ  اقْ من  رَّجْ  يفَ و 

ــــاسْ ــــق يُ االَّ  ــــــرْ  ــــــحْ بَ ـــــا  ي

ـي ـــلـــى لـِ ـــفـــة مـــــاكْ احْ لـــلـــرَّشْ

ه للـَّ نِي  كرَمْ و  النْبِي  ه  وَجْ في  لحالِي  وفْ  شُ

ــــــــرِي أَسْ ــــن  م يـــــنِـــــي  ـــــدِ افْ و 

ينُورْ و  ــلْــبَــكْ  قَ جْ  يَبْتَهَ ـــزُور  اتْ أرْواحْ 

ــزانْ األحْ بْ  هَّ إيْدَ ما  رُورْ  السْ من  وفْ  تشُ و 

انْشاها و  بحكمته  ما  السْ ـــعْ  رافَ يــا 

بضياه رْ  مَ القْ و  سْ  مْ الشَّ منها  ــرَزْ  ب و 

الحالْ ة  يقَ ضِ عن  ة  رْخَ بالصُّ دْ  الواجَ يا 

عالِي ــالْ  ــث االمْ ــهْ  ــبْ شَ عن  ــا  ــوالنَ مُ ــلْ  جَ

صالمطلع
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تأمالت

الفرج
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الزمان

القلب
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177

185

عنوان القصيدة

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ــرَجْ ــف ــا بِ ــنَ
ــيــثْ ــة غِ ــرام ــكُ ـــرِيـــمْ ال

ــا كْ ي

راجْ احْ ليه  اعْ الوَقت  و  الزْمانْ  ه  ضامُ أمن 

يتْفاجا يا  دَغْ رْبَكْ  كُ ولْ  الرْسُ يدْ  سِ دْ  اقَصَ

قلبي يا قلبي توب و انتهى من لهوك و لغيه

تنصحه و  تعاشره  من  باقي  ما  علم  و 

و تنهيه على المعيوبة

يبغيه كــالمــك  و 

ــارْ هَّ يالقَ ــرْ  النَّصْ ــحْ  بري ــامْ  م الهْ ــتْ  غي

ــرْ بابَ الجْ و  ــاتْ  غ الطُّ ــي  ف ــه  تُ وْ ادْعَ ــدْ  نَفَّ و 

الحربة

اقْرِيبْ  ــرَكْ  ــيْ غَ رَبْ  الَ  سيدي  يا  هو  و 

ــاب ــصَ ــنْ يُ ــي ـــلْ حِ ــي كُ ــبْ ف ــي ــجِ امْ

بُود عْ المَ يْ  الحَ ــتَ  ان و  لِيلْ  الجَ ــتَ  ان

وَدُودْ ــــــــم  رَاحَ ــــنِــــي  غَ رَبْ 

ــود ــوجُ ــد مُ ــيَّ ــي جَ ــطِ ــعْ ــمْ مُ ــي ــلِ احْ

ــود ــــــــعْ  الــجُ وَاسَ

تَلْتاجْ ما  رَكْ  مَ عُ النْبِي  ــرْمْ  حُ في  زاوَگْ 

ة نْيا حاجَ رة و تقضي في الدُّ اتْفوزْ في اآلخْ

القلب  ــا  ي ــي  عــدت ســيــدي  ــا  ي ــو  ه و 

ـــل تــخــطــى الـــصـــواب ـــاف ـــغ ال

حكمة ــعــرب  ال كيقولوا  ــمــت  الــصّ

القدما النّاس  مجدوه 

كلمة ــن  م ــل  ــض افْ عـــام  ســكــات  و 

ـــة ـــدم ـــر ن ـــي ـــغ ب

وطْ االنْهارْ طُ رَّى اخْ ــطْ االرْضْ و جَ يا من ابْسَ

مســتْنيرَة ــومْ  بَنْجُ زَيَّنْهــا  ــما  السْ و 

صالمطلع رقم
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رْباتْ حَ رُوسْ  وقْ  فُ طارَة  اشْ غيرْ  من  بْ  اللَّعْ

رْتُه شَ اعْ في  ثَّلْتْ  مَ أدم  ابْنى  ــداكْ  ــكْ هَ

اإلمــامْ ــفْ  ــلْ خَ ــى  ــلَّ صَ مــن  ه  ــيــدُ ــلِ تَــقْ زالْ 

جــازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ــونْ  ايْــكُ إال 

ــة ــبُ ــرِي ـــاهْ ق ـــمَ ـــحْ ـــه ل ـــتُ ـــرْخْ ـــن صَ م

ه ـــــــــــالَّ عَ ـــــــكْ  مـــــــقـــــــامَ و 

ه ـــالَ ـــحْ ـــتَ ـــسْ تَ ال  ــــيــــرُه  غِ ــــــبْ  حُ

ـــي هــانِــي گِ ـــالَ ـــانَ اخْ ك

ــان االوْط وج  هُ مْ عَ ــارِي  ــوْك لَ ـــرُوف  ايْ بْل  قَ

ــانِــي نَــسَّ ــــا  مَ ــــا  جَّ و 

ــان ت المْ ــن  ي رْعِ الدَّ و  ــة  يبَ هِ الصْ ــل  ناجَ بَفْ

بدون حربة

ــزَّاتْ حَ ــومْ  يُ في  نِي  عْ يَنْفَ االَّ  بيبْ  الحْ

تُه كلفْ من  لْ  غَ قَلْبِي  عن  لْ  مَّ انْحَ الشْ 

امْ رَسَّ لُوعْ  السْ على  ادْ  الزّ يفْ  عِ اضْ من  ما 

مْ إيْزاحَ واقْها  اسْ في  يَّلْ  إيقِ التْجارَةْ  مع 

ــمــالْ  ــجَ ال ــقْ  ــشْ عَ ــدي  ســي ــا  ي ــو  ه و 

ــو لْــبِــيــبْ ـــنْ ه ــي مَ ـــزْ ف ـــرِي ــعْ اغْ ــبَ طْ

ــه ــبُ ــي ــبِ ـــتْ احْ ـــعْ ـــاهْ نَ ـــعَ ـــا امْ ـــمَ دِي

ــه ــيــبُ ـــي فــي جِ كِ ـــدْ ــكْ ال ــسْ ــمَ ــال ك

ــه ــبُ ــي ــطِ ــم بْ ــســي ــنْ ـــدْ ال ـــاهَ ـــعَ ـــتْ مُ

ــي الهانِ ــب  لْ القَ د  ــعْ سَ

حان المْ من  ة  رْتاحَ مَ ه  الگُ اخْ من  ات  دَ عْ سَ

ي افْنانـِ ــن  ــزِّي ال ــبْ  حُ

ان ــدَ ــقْ االبْ ــتْ ارْقِي ي حِ ــي و اضْ تِ جْ هْ ــفْ مُ رَهَّ

ــة ــه دُون انْهايَ امُ ــوبْ حــرَزْ اقْدَ بُ حْ ــالْ المَ مَ

ــا ــايَ أنَ ــت  ــلْ ــمَ اعْ آشْ 

ينِي فِ يَجْ ما  رُه  مْ عَ ي  مالْكِ نِّي  ظَ في  كان 

صالمطلع
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ـــكْ ـــولَ ــــنْ اوْصُ ِّي مــا ز

ــاك ــف ـــــوالْ اجْ ـــانِـــي لَ ر الـــسَّ ـــدْ ـــبَ يـــا ال

ـــودَكْ ـــسُ حْ ــــالم  كْ و 

ــيــك بِ ـــرْ  ــــ ــــ دَايَ ـــي  ـــلِّ ال ـــيـــــــب  الـــرْقِ و 

ة تاجَ لِيلْتِي  اخْ رُوا  نَصْ

وج ـــدُّ ـــام خَ ـــرْيَ تـــاج ال

ة يجَ دِ اخْ الَلَّة  مْ  األسَ زِينَة  ر  النْصَ ل  تَاهَ تَسْ

الَم بالسْ يرْ  غِ يِّينِي  ايْحَ في  الَحْ  المْ تَاجْ  بُوا  رَغْ

رَام الكْ يرَة  سِ ي  ايْرَاعِ و 

الْفة وَ د ايَّام المْ بِيبُه بَعْ ى احْ فَ يْر في اللِّي اجْ ال خِ

تِي  لَّمْ سَ تَّى  حَ تِي  جْ هْ مُ انْ  لْطَ أَسُ لْتْ  مَ اعْ آشْ 

يلْ فِ اجْ تِي  احْ سَ من  يتِي  حِ ضْ و  تِي  لْطْ خُ في 

اتْرَاه وال  ي  هِ وَجْ رْ  تَنْظَ ا  مَ

ــار االوْكَ ر  اجَ هَ أيَا  ة  فَّ عَ

اتُه نَ سْ بِحَ ــوزْ  ــفُ اتْ ــه  ــرْحُ سَ ونَكْ  جُ سْ مَ

انْجالِي يْ  لضَ ــلْ  قُ رامْ  الغْ ــولْ  ــرْسُ أَمَ يرْ  سِ

ــرْ ــجَ ــهْ ال ذا  ــــالشْ  ع ـــتْ  ـــلْ ـــمَ اعْ آشْ 

ــيَّــة ارْقِ ـــزالْ  ـــغْ أل ــكْ  ــنَ ــي بِ و  بيني  ِّــــي  رَب

الحربة

ولَــك ــدُ عْ ـــرَاضْ  غْ في 

عاك امْ بُوبِي  حْ مَ يــا  ــدِي  ــعْ سَ ــاب  خ

ــك ومَ ــدُ قْ ــزْتْ  ــفَ احْ و 

ــيــك ــجِ امْ ـــال  اتْـــقَ و  ـــي  ارْســـامِ ــن  ع

ة راجَ زَمْ ــوَاق  االشْ نار 

وج رْهُ مَ يم  قِ اسْ بِها 

ة زِيجَ لِي امْ تْها في ادْوَاخْ وَى ترَكْ و ارْياح الهْ

فْ يا صابَغْ النْيَام طَ بْدَك و اعْ ي بِعَ َمالْكِ ارْفَقْ أ

تَام الغْ من  أنْبَا  ر  بَدْ يا 

ى يت ماكفَ دَّب قَلْبِي قاصِ يكْ اهللا ال اتْعَ دِ يَهْ

ل  نَاحْ ا  دِيمَ ة  اقْطَ سَ بْ  الحُ ولْ  مُ ــة  وَرْقَ

لِيل اعْ كأنُّه  ارْ  فَ يَصْ لُونُه  ر  تَنْظَ يُومْ  كل 

اه ة في اعضْ د راحَ ما يُوجَ

ار ومْ في النْهَ ل إيْهُ و يْضَ

ــرَاتُــه بِــزَفْ يمْ  البْهِ م  سَّ إيْقَ يــبَــاتْ  و 

حالِي رْ  ــدَ اعْ و  لَّمْ  سَ نِي  التْلُومْ الالَّيَمْ 

رْ ـــدَ ـــفْ الـــقْ ــرْ انْـــســـاعَ ــي ــي غ ــانِ ه

ليَّ اعْ تُوبْ  كْ مَ وى  الهْ هادْ  انْزِيدْ  قَبْلْ  من 
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ـــى لِي ــا وَلَّ ــك م ــولَ ــرْسُ ـــومْ غـــابْ مَ مــن يُ

ــــــلْ اوْصَ ـــا  م لـــيـــكْ  ـــي  ـــابِ ـــت
اكْ واشْ 

فضيلة ـــمْ  ـــرِّي ال يـــا  ـــكْ  ـــالَ ـــي أخْ ــــابْ  غ

بالِي ـــو  زَهْ و  يْنِي  عَ ــيــا  اضْ و  لِي  قْ عَ ـــورْ  نُ

البَتُول ــزَال  ــغْ ال ــــودْالَل  بُ ــنْ  ــحــاسَ امْ فــي 

افِي الجَ يا  وتْ  إيْفُ ر  غُ الصْ رَاه  ا  فَ الجْ من  ر  قَصَّ

ة بَلْطافَ اك  وَ يَهْ من  ى  لْقَ و  تَك  بِيعْ
اطْ ــنْ  زَيَّ

ِّــي رَب ــيَّ  ــلِ اعْ اك  ـــدَ اهْ إال 

يَانِي اعْ اجْ  ــرَ سْ يا  اد  سَّ الحُ الَم  اكْ اك  جَ فاشْ 

يب ارْقِ ل  كُ في  د  ضَ زُورْْنِي 

ــي ــــةَ يـــا ســالمِ الــــرافَ

ــالَم الــسْ ــبْــد  عَ ـــوالَي  مُ يــا  ــي  ــتِ رَاحْ رُوحْ  يــا 

الرَّاق بْحْ  الصُّ تاگْ  رْ  جَ الفْ لَّمْ  عَ و  اللِّيلْ  راحْ 

ــــــي ــــــاق أس

ة  ــــــرَ ــــــضْ لــــــحَ ا ــــى  ــــل ع رْ  و دُ

ــقــى ــي ــوسِ ــمُ ل ا يـــانْ  ــزْ تـَ ــكْ  ــلَ ــجْ ــنْ ــفْ بَ

ــــيــــقْ إيْــــفِ ــــاهــــي  لــــسَّ ازْرَعْ  و 

حالِي الــالَّيَــم  يا  اعــدر  و  ــالمْ  الــمْ ــفْ  كَ

ــلْ ــتْــغَ ــشْ ــاكْ مَ ــف ــكْ ــي بَ ــالمِ ــي امْ ف

ــلــى ــبْ تَــتَّ ال  المْ  ــــنْ  مَ يــا  ـــمْ  ـــلَّ سَ

حالِي ــوم  ــلُ اتْ ال  ألــالَّيَــم  ــك  لُــومَ ــفْ  كَ

ول عُ فْ المَ د  الوَعْ في  يد  تْفِ ما  ة  اللُّومَ و 

يافِي الفْ نْ  اكَ السَّ رَّاض  َعَ أ الل  الهْ ة  َتُوگَ أ

ر و اللْطافَة لِي بالسَّ قْ الَبْ عَ لْتِي يا السَّ صَ

بِي هْ الدَّ د  الخَ رِيقْ  شْ يا 

انِي السَ بِين  الجْ نايَر  يَا  رَّة  الغُ يجْ  بْهِ يا 

نِيب شْ ر  تَغْ بُو  يا  زُورْنِي 

ي رامِ اغْ ــوَاق  أشْ طالْ 

وام الدْ ولْ  طُ نِّي  عَ تَايَه  وِيتْ  اهْ اللِّي  و 

ه في األفاق المُ تْ اعْ وْ تاگَ مامْ الضَّ وفْ اهْ شُ

أســـــاقـــــي

ــيَــة  الــبــاهْ ــه  ــوسُ ــمُ ــشْ لِ ـــرْ  انْـــظَ و 

ـــة ـــقَ ـــري ـــــدارْ اشْ عـــلـــى الـــــجْ

ــقْ ــي ــسِ ــغْ ـــلْـــطـــانْ ال ـــتْ سُ ـــزَمْ ه
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م ـــــالَ ـــــمْ ــــــــفْ ال كَ

ــــرَام الــــغْ ـــي  ف الَمْ  ـــن  م ـــا  ي ــــمْ  ــــلَّ سَ

ـــــغْ الـــنْـــيَـــام ــــــــتْ صـــــابَ ـــــــوْ رِي
لَ

ــــام ـــــــــاجْ الـــــرْيـَ تَ

ــــرَة ــــاهْ ــــــزَال ط ــــــغْ ــــي ال ــــالَفِ ــــي مِ

ــة ــبَ ــي ــغِ ا ال ـــــذَ ي هَ ـــدِ ـــي ـــسِ ـــتْ بْ ـــالَ ط

ــاهْ ــهَ ابْ ــتْ  ــشْ حَ ــوَ تْ و 

ــــاهْ ــــعَ امْ ـــرَاقْ  لـــلـــفْ رْتْ  ـــــــــدَ اقْ وَالَ 

زْيَان المَ يا  اك  برْضَ فْ  طَ اعْ و  قْ  فَ اشْ و  نْ  حَ

ر اجَ الهَ يا  اك  ــوَ أهْ يرْ  لألسِ حْ  مَ اسْ و  ــفْ  عَ

ــي ــاتِ ــرْح ـــا فَ ــدْ يَ ــي ــعِ ـــارِي سْ ــهَ ـــلْ انـْ ظَ

ـــي ـــاتِ ـــبَ ـــمْ ـــــم ب ـــــعَ ــــي انْ ــــكِ ــــالْ م

ــمــتــى يـــاتـــي الــلّــيْــلَ ابـــطـــى عـــلـــيّ ي

ــال ــن ق ــايَ ــش ـــي ب ِّـــــي يـــوفِ ـــبْ رَب ـــلَ ـــطْ نَ

لْ ـــــالَ الـــــهْ ـــــة  ـــــوگَ تُ ـــي  ـــنِ ـــي ـــجِ ت و 

ــيْــث الــغَ أُمْ  ـــزَالْ  ـــغْ ال ــي  ــنِ ــاتْ ــب اسْ ـــا  أنَ

ـه خــوداتـُ و  ــنــا  ــلْ ــي جِ عــن  ـــتْ  صـــالَ مــن 

ــي ــارْتِ ازْيَ تُوفِي  انِي  لْطَ أَسُ ـــارَكْ  عَ في  ــا  أنَ

ـــي ـــتِ ـــايْ ـــنَ عْ ــــا  ي ــــي  نِ ــــدْ ــــفــــاگَ ت و 

ــات ــنَ ــر الــبْ ــهَ ــكْ بــالــقْ ــي ــوا لِ ــاعُ ــن طَ ــا مَ ي

الحربة

ـــرَامْ ـــغْ ـــرْ ال ـــي امِ

كام للحْ ــل  ــي ــقِ صْ ــيــفْ  سِ ـــــرَّدْ  جَ

ــام ــصَ ــخْ ــل ل ــــدان  ــــقْ حَ ـــــرج  اخْ و 

ـــامْ ــــطَ لَلـْ رَادْ 

ــرَة ــســاقْ ــمْ ال و  ــة  ــنَ ــتْ ــفَ ال ــى  ـغَ ابـْ و 

ــة ــيــبَ ــصِ امْ ــرْ  ــجَ ــهْ ال ـــالْ  ـــحَ ابْ وال 

ــواهْ ــهْ ــنَ كَ ــي  ــلِّ ال و 

ــاه ــفَ اجْ ــانْ  ــيــسَ كِ ــي  ــبِ ــلْ قَ دَاقْ 

يَان اشْ عــاوْد  ــان  ازْي دْ  بَعْ قَلْبُه  اللّي  يا 

نافَر ير  دِ حْ ــورِي  شُ من  تِي  دْ عَ اللِّي  يا 

مع  ـــلـــي  ـــتْ مَ ســـيـــدي  ـــا  ي ـــو  ه و 

ــن مــوج ــيْ ــا بَ ــة م ــنَ ــي ــفِ ـــرَام اسْ ـــغْ ال

هــا ــدْ تَــرْفَ ـــرى  اخْ و  ها  طْ اتْحَ ــة  ــوجَ مُ

ـــا ه ـــدْ ـــرْصَ يَ ــــــسْ  رَاي رْ  ــــــدَ قْ ال  و 

ـــا ه ـــدْ ـــر وحَ ـــحْ ـــي الـــبَ غــــادْيَــــة ف

وِيتْ انْكْ ــزْرَة  ــخَ ال ــوفْ  ــشُ بْ اللِّي  ــا  أنَ

ــه اتُ ــوَ ك ــل  الــنْــوَاجَ نَــــارْ  ــي  ــبِ ــلْ گَ و 

تِي جْ هْ رى في مُ وَاكْ افْنَانِي و اسْ ي اهْ الْكِ َمَ أ

ـــي ـــتِ رَاحْ رُوحْ  ـــا  ي ــي  ــنِ ــكْ ــلَ م و 

ات يْهَ هَ ــلْ  ــقَ اعْ والَ  ـــة  رَاحَ صــايَــبْ  ما 
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مْ  يْطَ اتْحَ اك  ــوَ اهْ اللِّي  ــالْ  حَ ــنْ  مَ ي  قِ فْ شَ

وبَة جُّ حَ ــا  ي ورْقْــتُــه  ـــفـــارَتْ  اصْ و  ــه  ــونُ لُ

بِيبْ احْ ان  كَ ما  كْ  وْضَ عَ دُون  قِّي  تْحَ و  ي  لْمِ تْعَ

ــان ـــ ــيَ ـــ ــعْ ال ـــــــــــــــــــــــل  أَدَابَ رُوفْ 

ــة ــنَ زِي و  ـــة  ـــرْقَ مـــعَ ــن  ــي ــبِ ــاجْ ح ـــو  بُ يـــا 

مــن  اكْ  ـــــــــزَّ يَ ـــيـــقْ  ـــشِ الـــعْ ورْ  زُ

ــي ــانِ ــتَ ــسْ يَّــــل بُ ــــزَ ـــا غْ ــان ي ـيــهَ الــتـِّ

ــــــــــرَّادَة ــــــــــي شَ دَامِ

يدْ عِ اسْ ي  ــيــدِ سِ ــي  الِ ــوَ ال ـــورْ  شُ ــيــتْ  الــقِ

اوْرَادَة ودْ  ـــــــــــــــــدُ بــخْ

ـــودْ ـــقُ ـــفْ مَ ـــهـــا  ـــنْ مَ ـــي  ـــلِ ـــقْ عَ رَاحْ 

ــي  ــل ــمْ شَ ـــودْ  يـــعُ ادرى  ـــا  م ـــا  ي ــــل  هَ

ــــالْ ــــج ـــغْ االنْ ـــابَ ـــص ــــوعْ ب ــــمُ ــــجْ مَ

ــــاللْ ــــهْ ـــــتْ ال ــــوگَ ــــسْ تـُ ــــانَ ــــع ال

ايْلة لِي الصَّ قْ تْ عَ ي من الَّ انْسيتْها ونَّاسَ وَلْفِ

ادَة ـــــدَّ ـــــخ ـــجْ ال ـــي ـــهِ ــــا ب ــــو ي طــــامُ

يدْ جِ التَّمْ غايَة  يا  نْگادَة  المَ ــرْ  الــحُ يا 

ــرادُه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكْ مُ ــقَ ـــرِي لــعــاشْ ــــ ــــ دِي

ــــودْ ــــسُ ــــــلْ احْ ـــكْ كُ ـــي ـــي ب ــنْـــكِ يـَ

ــــرَامْ  ــه اغْ بُ ــدْ ــي عَ ــلِّ يــرْ ال ـدِ ــفْ ايـْ ــي كِ

التُّوبَة د  بَعْ يبْتُه  هِ لَبْ  سْ و  بِيبُه  احْ

بِيبْ وَى مالِيه اطْ رْ الهْ بُّه و ضَ ام بِطُ قَ ل اسْ كُ

ـــــزْالَن ـــد الـــــغُ ـــي ـــسِ ــــت ل ــــلْ قُ

ــة ــنَ ــتْ ــيــن فَ ــقِ ــك لــلــعــاشْ ــبَّ ــــن حُ َمَ أ

ــكْ  ــبَّ ــحَ إيْ ـــاك  ـــقَ الْ ـــن  مَ ــع  ــي ــمِ جْ و 

ــي ــانِ ــط ــلْ أَسُ ــك  ــي بِ ــت  ــي ــنِ افْ ـــا  ان و 

ـــادَة ـــنَ ــارْ اهْ ــفَ بــشْ

يد دِ جْ ــي  ــرْحِ ــجُ ابْ ـــتْ  رَحْ لُونِي  لْخْ خَ

ـــــرَادَة اسْ ـــونْ  ـــيُ اعْ و 

ـــود ــة سُ ــرِيــقَ ـعْ ــنْ فـــي تـَ ــي ــبِ ــجْ حَ

الرْجالْ وارَحْ  اجْ واهْ  بهْ كيْتَيَّة  نْ  سَ الحَ بْ  حُ

ـــضـــالْ الـــفْ تُــــوبَــــة  ـــرْ  ـــسَّ ـــكَ ي و 

ـــرى  أسْ ــنْ  ــي ــق ــاشْ ــع ال ــبْ  ــي ــج ي و 

ـــة ـــل ـــاتْ ـــق ــــال امْ ـــنْ ب ـــســـجْ ـــل ل

ــادَة ــف ــبْ إي ــلْ ــلــيــحْ لــلــقَ ــــلْ الــمْ وَصْ

ديدْ اجْ فَرْحْ  يُومْ  لْ  كُ نَمْ  يَغْ قْ  العاشَ ة  أنْزاهَ

ـــــرادُه م و  ــــه  ــــتُ راحْ ـــبْ  ـــي ـــصِ ويْ

ودْ ــــدُ ــــخْ ال و  ــــلْ  ــــواجَ الــــنْ ــن  ــي ب
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ــي ــبِ
ــلْ ـــمْ قَ ـــسَّ ــــكْ قَ ــــرَامَ ــي اغْ ــلّ ـــت ال أن

و امُ طَ ــــودْالَلْ  بُ ــا  يَ ــيَّ  فِ ــك  ــلَ اهْ ــة  ــايَ ــفَ اشْ

ـــيـــرْ ي األسِ افْـــــــدِ

رْ ــــدَ ـــة الــــبْ ـــعَ ـــلْ ـــا طَ ــــكْ ي ــــولَ ــــوْصُ ب

ـــرْ ـــفَ ـــنْ ال و  ـــهْ  ـــي ـــتِّ ال مــــن  ـــــــــزَّاكْ  يَ

ــيــرْ ــشِ ـــرْ الــعْ الـــوْكَ

ـــة ـــمَ ـــاطْ ــــــزالْ ف ــــــغْ ــــا ال ــــــــي ي روفِ

ــي ــنِ ـــي زِي ـــــفْ لِ ـــان اوْص ـــزْيَ ـــمَ ـــــالْ ال قَ

ــوا  حُ ــدْ ــمَ ــيــفْ إيْ ــي كِ ــنِ ــحــاسْ حْ امْ ــــدَ و امْ

ــان ــسَ ورْ الــحَ ـــــــدُ ــــرَامْ بْ ـــــاسْ الــــغْ نَ

ــــالمْ ــــعْ ــــة ال ــــامَ ق

ـــة ـــمَ ـــسْ ـــبَ امْ ـــــــرَّة  غُ و  ـــيـــن  جـــبِ و 

ـــة ـــمَ نـــاسْ رْدَة  ـــــــــــوَ كَ ودَكْ  خــــــــــدُ و 

ــــرْ اوْشـــــــــامْ ــــي ـــــن غ ـــــن م ـــــسْ حُ

ــمْ ــي ــظْ ــعَ ـــعْ الــلَّـــــهْ الـــمـــالَـــكْ ال ـــنْ صَ

الحربة

ما  كيف  ــوم  ــلُ ــعْ مَ ســيــدي  ــا  ي ــو  ه و 

ة ـــدَّ وم شَ ـــا اتْـــــدُ ـــة مَ ـــفَ ـــــتْ رَخْ دَامَ

هر الدّ ــرُوفْ  اصْ كام  احْ ــبْ  ــوَاجَ امْ ــادِي  هَ

ــرْ ــمَ ـــم ثْ ـــعْ ـــى مـــن طَ ـــلَ ـــــومْ احْ يُ

ــرْ م ــل  ــظَ ــنْ ــحَ ال ــل  ــثَ ــمْ كَ يُـــــومْ  و 

حــر و  زاهــــــم 

ــن أمــيــرْ ــسْ ــحُ ال

ــرْ ــهَ ــقْ ــال ـــاقْ ب ـــشَّ ــم فــي الـــعُ حــاكَ

ــرْ ــنــصْ ال ــة  ــبَ هــي و  ـبْ  ــلـْ الــقَ حــــازْ 

ــقيرْ اسْ بطــلْ  ال 

ــة ــمَ ــالطْ ــمْ ـــــومْ ال ـــقـــاهْ فـــي يُ يَـــلْ

تِينِي ــقْ شَ اعْ إذا  ــه  للتِّي ــر  بَ اصْ و 

ــحْ  لِي للمْ ــوبْ  سُ كْ مَ البْهــا  ــق  عاشَ

ــطــان ــلْ سُ ـــي  ـــاهِ الـــبَ و  ــر  ــهَ ــقْ ــال ب

الَّم مــــن  َيــــــا  أ

ــة ــمَ ــالْ ــــراحْ س ــــجْ ـــن ال ـــــك م داتَ

ــة ــمَ ــايَ ـــارْ ن ـــف ـــوكْ اشْ ـــنُ ـــعْ مـــا طَ

ـــــوكْ أنْـــــيـــــامْ ـــــضُ ـــــهْ مـــــا بَ

ارْگيمْ ي  شِ االصــداغ   من  عَك  لَسْ ما 

صالمطلع رقم
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ــوم ــثُ ــلْ كَ اتْـــــزُور  حــتــى  رَاحــــة  ال  ــا  ــنَ هْ ال 

ــرُومْ ــبْ ــفْ مَ ــوســالَ بُ

و طامُ ينْ  بُوسالْفِ رْ  الخاطَ بات  سْ من  و 

بُوبُه  حْ مَ ــــرَقْ  افْ الــلِّــي  ــي  اسِ ـوَ إيـْ ــيــفْ  كِ

ــدْ ــرِي
ــــامْ افْ ــلْ فــي االرْسَ ــقَ ـالَ عْ ــى بـَ ــقَ و بَ

ــي ــبِ
ــلْ ــبْ قَ ــي ــبِ ــي احْ ــانِ ــف ــفْ اجْ ــي أنـــا كِ

الُه يَ اخْ و  وتُه  انْعُ و  ورْتُه  صُ يرْ  غِ لَّى  خَ ما 

ابْحالُه ورْ  البْدُ في  زِينْ  رْتْ  انْظَ رِي  مْ عَ الّ  من 

ي امِ الدَّ لرْسامْ  لْتْ  اوصَ ليلَة  ها  دْ عَ ماسْ

مالْ تْها  يمَ قِ ما  جا  الدْ بْ  غياهَ في  نزاهة  و 

ناسْ كْ مَ ــالْ  رج يا  مْ  ليكُ اعْ عــارْ  ما  واشْ 

ــمْ ــرايَ ــلَ الــكْ ــاهْ ــمْ ي ــرْضــاكُ ــي بَ ــونِ صــارْخُ

ـــف ـــالَ ــــة ت ــــضــــاعَ ــــبْ ـــــصْ ال ـــــاقَ ن

ــزانْ ــمْ ــاطْ ال ــق ــه انْ ــبــايْــلُ اوْا اقْ ــدَّ ــعَ ــتْ ــو يَ لُ

ي ناسِ بْال  وْم  قُ زَم  نَهْ د  انْقَ ي  سِ نَفْ يا  ي  سِ أَنْفَ

ناس كْ مَ ة  ورْزِيغَ ة  مَ النَّاعْ نَّة  الجَ د  بَعْ من 

وم مُ مَسْ يفْ  بْسِ قَلْبِي  نْ  عَ طْ رَام  الغْ يرْ  امِ

وم قُ مَسْ يل  انْحِ أنا  و 

ه سهامُ تِي  جْ هْ مُ في  لِي  لَــوَّحْ  وَى  الهْ و 

ـــتْ  ـــبْ صَ مـــا  ـــدي  ســـي يـــا  هـــو  و 

ــولْ ــقُ ــا انْ ـــي م ـــي وَلْـــفِ ـــنِ ــيــن ودَّعْ حِ

انِي لسَ ــالْ  ــقَ اتْ و  ـــي  ارْحِ ـــوَ اجْ ــوا  ــلُ دَهْ

ـــي انِ ـــدَ ابْ ـــــــرُوقْ  اعْ ـــــاوْا  ارْتْـــــخَ و 

ــي ــانِ اعــي ـــعْ  مْ بـــالـــدَّ ـــرُوا  ـــمْ ـــهَ انْ و 

ي تامِ اغْ زالْ  رْ  كُ الشْ و  دْ  مْ الحَ هْ  لِلـَّ و 

اللْ اهْ نْ  كَ ي  مِ نَجْ نايَرْ  ابْرُوجْ  بين  لَعْ  اطْ و 

النَّاسْ فايَة  اشْ من  قَلْبِي  دْ  يَنْكَ ما  كيفْ 

مْ راسَ المْ على  وعدي  يا  زَنْ  نَحْ ما  كيفْ  و 

ـــفْ ـــالطَ ي و  ـــعْ  ـــضَ ــخْ يـَ الَّ  مـــن 

وانْ االخْ يرْشي  و  دا  العْ يدارِي  و  يصانَعْ  و 

ي ناسِ بَعْ نَتْنَزَّه  تاورة  في  لِيَّ  عْ ول  ايْصُ يفْ  كِ

نَاس رَب ما االجْ الن نَشْ يقْ وِسْ يفْ ارْحِ د ارْشِ بَعْ

صالمطلع
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عنوان القصيدة

جابُه احْ فــي  اك  ــــوَ اهْ ـــونْ  صُ ــق  عــاشَ يــا 

ه  يعُ طِ و  اه  ــوَ ــهْ تَ مــن  ــكــام  احْ ـــى  ارْضَ و 

ــاب ــب ال فـــي  زَم  ـــــــالَ امْ ـــد  ـــبْ عَ ــــون  كُ و 

اليهود اوالد  العشرة  في  يامن  من  أهبيل 

البيد اعقارب  طوقه  في  خــازن  من  كيف 

الحربة

ــه ــرَابُ اشْ و  ــب  الــحُ ــام  ــعَ اطْ دَاقْ  مــن 

سرَى  و  تُــه  ــوْ انْــشَ و  ــه  تُ ــدْ لَ ــطــاب  اسْ و 

ــاب ــر حــتــى غَ ــكَ ــه و سْ ــتُ ــجْ ــهْ ــي مُ ف

مسدود كان  باب  امهشم  سور  في  افتحت 

اجديد امبيض  حيطه  ارشاوته  بعد  عاد  و 

صالمطلع رقم
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419

425

429

435

449

في مدح الهادي 

بنعيسى

وم فطّ

ولى فرج كربي  يا المُ

سريع نرتاح

اجليالنية 2

ار موالي بوشتى اخلمّ

عنوان القصيدة

يسى بَنْعِ سيدي  غــارَةْ 

ــعــابْ االشْ بين  يت  بقِ رانـــا  ــا  ــيّ ــلِ اعْ ــيــر  غِ

ــي ــة راسِ ــربَ ــلِّــي غُ ــي خَ ــنِ ــومْ أالَّيَــــم ال تــلُ

ــاس ــي ــــدِّيــــت ق ـــا شَ م

ــه ــتُ ــبْ ــلَ مــــن غـــيـــر الـــــبـــــارِي مــــا ط

ــاح ــمَ ـــراكْ االَلْ ــابــك يــا مــن ال تْ ـــفْ لِــبَ واقَ

ــارَح ــول ف ــبُ ــالــقْ ــي بِ ــنِ ــرَكْ ــيــدي و اتْ ــد بِ خُ

ــدادْ ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخْ مَ ــا الــشّ غـــارة غـــارة ي

ــادْ ــي ــگْ ـــي مـــن لَ ـــنِ ـــكْ فُ

ــر ــحَ ــبْ ال و  ـــر  الـــبَ ــت  ــي ــغِ مُ يـــا  ــي  ــنِ ــتْ غِ

ــي ــزْوَانِ ــغَ ــا ال ــــانْ يَ ــرْة األَمَ ــي ــامْ زْغِ ــمَ يــا هْ

ــــا نَ ــــيــــدْ سِ ــــــا  يَ آه 

ــارْ ــمَ ــا الــخْ ــيــر يَ ــالَــة غِ ــتَ ــارَة فــشْ ــمَ ــا عْ يَ

الحربة

يسا نْفِ ــدَح  الــمْ من  ــود  خُ

االقْطابْ ب  قُطْ مام  الهْ ام  ــدَّ قُ ها  دْ اتْشَ و 

ي لعناسِ نوَنَّس  كنبات  اللِّيل  في  ة  مَ قسْ

ــكــاس ال فــي  رَّج  ـــــدَ ن و 

ــي لــالمــتــه ــي عــقــل ــشِ ــم قــســمــة ي

نَرْتاح ســرِيــعْ  ــي  ــرْبِ كَ فــرَّجْ  ولى  المُ يا 

فالَح كــل  و  ــه  ــآلُ ب و  ــي  الــمــاحِ ــة  ــرمَ حُ

االنْشاد في  قـة  سابـْ اهللا  م  باسْ نَبْدى 

ــاد ــشَّ ـــوْل الــنّ ـــحْ قَ صَ

ر طَ السْ أوَّل  في  تْ  بْقَ سَ ولى  المُ ماءْ  اسْ و 

انِي غَ يَا  ايْنَاتْ  الكَ رَبْ  يَا  كْ  مَ بَاسْ يتْ  ابْدِ

ـــا نَ ـــدْ ـــي سِ ـــا  يـَ آه 

ــار ــهَ قَ ـنَــام  تـْ وال  ــهــى  ــسْ تَ ال  ــن  م ــا  ي

صالمطلع رقم
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455

465

471

475

479

487

واصيليني يا ولفي

يا الغري

ابراهيم اخلليل

البتول 2

اطبايع النّاس

صلوا على الهادي

عنوان القصيدة

ــر ـــي دوحــــة الــزْهَ ـــفِ ــي يــا وَلْ ــن ــي واصــلِ

هارَة اجْ ول  نقُ و  يد  سعِ ي  ــدِ ــعْ سَ حى  يَضْ

ـــــرة مـــــنـــــاهَ ال 

ــور ــحُ ال ـــاج  ت ــتِــي  ولِــفْ ـــي  ـــمِ رَسْ زارَت 

ــرُوع ــصْ مَ ــون  تْــكُ ال  الدنْيا  فــي  ــرِّي  ــغُ ال يــا 

ة الرْضاعَ فــي  ــوك  خُ لــو  و  ــي  شِ ــنْ  ــامَ تَ ال 

لِيلْ الخَ يمْ  إبْرَاهِ نا  يدْ سِ رْمْ  حُ في  أَنَا  رَبِّي  يَا 

يلْ دخِ افْضايْلُه  ــقْ  حَ و 

تَعالِي مُ ــا  يَ ــي  ــرْبِ
كُ ـــرَّجْ  فَ و  ــي  ــوفِ خُ ـــنْ  أَمَّ

تعالِي و  ــيــتْ  ســخِ ــا  م ــك  ــالَ ــوْص بَ ـــي  أجِ

ــبْ الــحــالْ ــاحَ رْ ص ـــذَ يَـــعْ

علِيلَة ــي  جــوارْحِ داوِي 

ــــراقْ الــبْــتُــول ــــفْ ـــي ب ـــتِ ـــعْ ــــــومْ لِ أشُ

ــاس الــنّ ــع  ــايَ طــبَ على  اهللا  سبحان  قــل 

أدم بنى  ــن  م تحقيق  تــخــرج  ــة  عــلّ كــل 

ــادِي ــهَ ــى ال ــلَ ــلــوا عْ صَ

نَا يعْ فِ اشْ ــقْ  الــحَ نُــورْ  ــا  ــيَ ــبِ
االنْ ــاحْ  ــبَ ــصْ مَ

ـــدِّي ـــمَ ـــحَ ــــــوالَي مُ مُ

نَا كْ يْفُ ــارْ  ــنَّ ال مــن  و  ــا  نَ ــدْ ــعَ اسْ ــه  ب مــن 

الحربة

مشتمر ــوان  ــي ــغِ ال مــيــر  ــي  ــنِّ عَ ـــارْ  ج

أومــــارة ــا  ــه ب ــق  ــي ــطِ ن ال  ــول  ــيُ ــخ ي

ــرة ــدام ــم فـــي ال

ور المعمُ و  الخالء  كاسية  أبطالُه  و 

ــوع مُ جْ مَ النْفــاق  ــل  بأهْ ل  ــدَ تبَهْ ــان  الزْم

ــة البْداعَ و  ــم  لْ بالظُّ ــت  لْعَ توَ ــاد  ب العْ و 

لِيل يمْ يا جَ ظِ الِي يا عْ يبْ يا عَ جِ عْ يا مُ امَ يا سَ

يل الوْكِ وِي  القَ مْ  نَعْ يا 

الِي حَ بَّر  اتْجَ أَلْتَكْ  سْ ةَ  مَ ظْ عَ المَ ائَكْ  مَ باسْ

ــزالِــي لَــغْ يات  الباهْ فْ  بالتقَ ــوا  طــاعُ

االنْجال صبيغ  رُوا  انَصْ

ليلى ــرَة  ــاصْ الــقَ ــذه  هَ

ــول مُ كْ المَ ــن  سْ الحُ و  البْهــا  و  ــنْ  بالزِّي

االدنــاس ذمايْم  من  اإلنسان  في  ما  خاف 

الجرايَم من  كتُوب  مَ جبينُه  في  من  خاف 

ادِي يعَ مِ الَفْ  يْخَ ما 

ــا ــي رَبْــنَ ــلْ لِ ــمَّ ــه يْــكَ ــلَــبْــت لُ فــي مــا طْ

ــادِي ــسَّ حَ ــي  ــاكِ أنَ و 

يرْنَا خِ ــرُوا  ــكْ نَ و  ــنُــوا  تَــعْ مــن  مْ  ــوْ ــقَ ال و 
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493

495

503

509

موالي علي بوغالب

المرجومة أو راشدة

موالي عبدالقادر

دار الضمانة

عنوان القصيدة

ـــان ـــط ـــلْ ـــسُّ ا ال ـــــــــذَ ــــد هَ ــــجَ ــــمْ نَ

ــــالَــــب ـــوغَ ـــــي بـُ ـــــلِ ــــــــــــوالَيْ عْ مُ

زْيان المَ د  عْ السَّ و  وْ  فْ العَ في  اهللا  لَبْ  نَطْ بِه 

ــيــن ــــي الــحِ ــــل ف ــــمَ ـــــي يَــــكْ ـــــبِ
رَغْ

ـــنْ ـــي ـــنِ ـــومْ ـــمُ ال ـــــعْ  ـــــمْ جَ ــــا  يـَ هللا 

ـــنْ ـــرِي ـــاضْ ـــي حَ ـــلِّ ادْ ال ــــــــــوَ ــــا االجْ يَ

ــلِــيــنْ ــامْ ـــي كَ ـــبِ ـــنْ ـــى ال ــــوا عـــلَ ــــلُّ صَ

ـــنْ ـــي ـــلِ ـــرْسَ ـــمُ ـــــــاجْ ال ــــدْ تَ ــــمَّ ــــحَ مُ

ادَر القَ بْدْ  عَ ــوالَيْ  مَ اللْيُوثْ  أَلَيْث  اهللا  اهللا 

ـــولْ اهللا ــد رَسُ ــافْ يا وَلْ ــا نْــخَ ــي مَ ــنِ ــارَخْ صَ

انْ سَ االحْ و  يرْ  الخِ ارْ  دَ يا  انَة  مَ الضْ ارْ  دَ يا 

وَزَّانْ ــــلْ  أهْ ـــا  يَ

يَة فِ الخْ الَم  عَ بِنْا  فْ  يَلْطَ مْ  كُ جاهْ اه  بْجَ

الحربة

ــــمــــان ــــي الــــرَّحْ ــــحَ ـــــمِ ال بِـــــسْ

ـــب ـــغـــالَ ـــــمْ ال ــــبْــــحــــان نَـــــعَ سُ

بْحان سُ بْحانه  سُ ي  فِ الخْ العالَمْ  رَبْ  مْ  اسَ و 

ـــيــــن نـِ ــــوْ ــــــــوَّن الــــكَ ــــــــكَ مُ

وَامْ ــــدْ ــــال ـــمْ ب ايـَ ـــانْ الــــدَ ـــحَ ـــبْ سُ

ـــام ـــنَ يْ والَ  ـــى  ـــهَ ـــسْ يَ الَ  ـــــنْ  مَ

ــامْ ــكَ ــى االحْ ــولَ رَة مُ ـــدْ ـــقُ ـــــى ال ــولَ مُ

ــيــنْ ــنِ ــومْ ـــلُـــوبْ الــمُ ــي قْ ــنْ ف ــاكَ ــسَّ ال

رْ بَاصَ و  يْ  حَ والَنَا  مُ رِيمْ  الكْ مْ  بَأسْ ا  نَبْدَ

اهللا مْ  بَاسْ ا  يَبْدَ من  ابِي  جَ حْ ر  ذَكْ ه  مُ اسْ و 

نَانْ الحْ ــرَافْ  االشْ يَادِي  اسْ رْمْ  حُ لْ  ظَ في  أنا 

انْ مَ الضْ دَارْ  ــلْ  أهْ

يَة دْهِ الْتِي  حَ رَاهْ  ثُونِي  أغِ اوْحايْلِي  وفُوا  شُ
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را وْال عليه تبيين دْ ير ما تْجيبو هَ و الغِ

 "" 

العـالي هــا  قــدّ ـــة  رَايَ شــي  ــة  قــامَ ثِيل  امْ

المـگدول ــروض  ال في  كيت  احْ ابْلنزة  أو 

ـوالي العْ مــن  ــى  ــضَ امْ فار  بشْ زلعتني 

المسبول الشعـر  و  العطاف  الحجبين  و 

اغزالي ابْــهــا  فــي  ــا  ــواي واهْ قي  عشْ طــال 

المكمول الزِّين  و  البهيج  الحسـن  ذات 

 ""22
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"" 

وج مُ بِين  ما  فينة  اسْ لغرام  امْع  ثلي  مَ

ــدهــا ــرف ــة تَ ــوج ـــوجـــة تــحــطــهــا م مُ

يــرصــدهــا ـــــــــسْ  رايَ اقــــــدر  وْال 

ــــا فــــي الـــبـــحـــر اوْحــــدهــــا ــــادْي غ

ــــــا ــــــده ــــــه ـــــــــى اجْ ـــــــــل اعْ

ــاحــه واتــي ــي اجــن ــل مــثــل الــطــيــر ال

ــــي ــــراتِ ــــمْ تَ مــــن  ــــفــــق  اشْ وال 

 "" 

نقول ما  ي  ولفِ ودَّعني  حين  بْت  صَ ما 

لساني واثـــقـــل  ــــوارحــــي  اجْ ــو  ــل ده

ـــــــروق ابــــدانــــي ـــــــخـــــــاوا ع وارْت

وهـــطـــلـــوا بـــالـــدمـــع اعـــيـــانـــي

 – – 1


 ""
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معلول كـــل  ـــــــبّ  طَ يـــا  وايــــا  بَــــدْ ـــد  جُ

المـوالي سيـد  ــا  ي الــمـــــأوى  رْفــيــع  ــا  ي

القبول ــريــف  شْ ــا  ي ضالة  الفْ قـــدوة  ــا  ي

المعالي ـوكـبْ  كُ يــا  الــهــدا  ـــــراج  سْ يــا 

ــول ــصــادق الــقُ ــال ــر ي ــر الــمــطــهَّ يــالــطــاهَ

يالوالي رُوف  اهللا  عند  ــك  جــاهَ ادْخــيــل 

           
 "I"

ـــرْزي وارقـــيـــتـــي هـــي االمــــان ــــ هـــي ح

ايماني و  ديــنــي  ـــون  صُ و  حفظي   هــي 

ــلــوان ــي الــسّ ــي ه ــت ــزاه ــــوِي وان ــي زهْ ه

ـــي شـــــانــي ـــي عـــــــزي وحـــرمـــتـــي ه ه

يان احْ كــل  فــي  وام  الـــدّ اعلى  ورْدي  هــي 

ابقـاني لحيـاة  فــي  مــا  اهللا  شـــــاء  إن 

  ""


ــال ــنــي ارْحــمــتــك انَّ ــي عــافِ ــالنِ ــا مــن ابْ ي

اعقالي يــرتــخــى  يــتــســرَّح  ثقلي  خـــفّ 
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ــوال االهْ ــوح  انلُ ــي  رْبـ كَ ــى  ـ يتفجَ ــي  ثن غِ

سالي ــعــود  اي قلبـي  يتهنَّى  ــري  ــاطْ خ

الحيال اجميع  له  بـــارَتْ  ــن  مَ ن  يركَ لِين 

مالي بـــاالكـــدار  ـــه  ايـــوانُ ــزل  مــن اوْعــــاد 






ـليل يالجَ نرجـاك  بْ  غايـَ شي  انـتَ  ما 

يالمولى ــدر  ــعْ ت ــز  ــاجَ ع شــي  ـــتَ  ان ال  و 

اجزيل احسانَك  طى  عْ مَ ر  ناظَ ر  حاضَ رِيب 
اقْ

عالَّ كــل  العبد  ذات  مــن  ي  تشفِ تــقــدر 



ــل اثقي ــر  جاي ــل  الحم و  ــة  اضعيف ــدان  لب

ــال ــبْ ـــن اتَّ ـــالْ امْ ــا تــعــذر حَ ــاليــق م و الــخْ

حــول وال  جـــــهـــــد  وال  ة  قـــــــوَّ ــي  ــل ــايْ م

حيال وال  ـــــضـــــا  الــقْ فـــي  تـــــدبــيــر  وال 
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المرســول ــي  للنبـ ــي  ربـ ــا  ي ــت  قل ــقّ  ح

له تستجب  حق  عبيدك  في  لك  ادعا  من 

يالمسؤول ويخيب  عبدك  ي  يدعِ كيف 

له اطلب  من  لجميع  المعطا  ريع  سْ يـا 

مفعول ــقّ  ح ونــون  الــكــاف  بِين  ــرك  ـــ أَمْ

عقله عــن  ويغيب  يحماق  اتحقق  ـن  مَ




"   1

"

 


وتغيير تــبــديــل  الــفــســـــاد  ـــوم  قُ رادوا 

الباري الحق   ــارزْوا   ـــ ــب يْ مــا   ابْطالْهم  
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لشــرار ــوم  قُ ــان  العصي ــد  جن ــك  يهل اهللا 

كسرى جيش  او  قومه  او  فرعون  اهلكْ  ما  اكْ

ــار واالحتـق ــذل  وال نـة  ــكَ المسْ يلبْســوا 

ـرا والعْ الحفـا  و  العيـشة  ضيـق  ايصادفو 



ــور ــا بصخ ــال و ارصده ــن ارســى اجب ــا م ي

محـصـورة ــره  ابـقـهْ الطامـية  البحــور  و 

. . .

ــور الديج ــالم  بظـ ــار  النه ــوّ  ضـ ــب  جَ احْ و 

الصورة باهي  بلفجر  الغسيق  واهـــزم 

ــي الصــدور ــا تخف ــدا ومـ ــا بْ ــم م ــا عـالَـ ي

المشــهورة الحجــوب  ــك  ـالَيـ بمْ ــلْتك  سَ

احفظ ذات لهـمـام من كل اضرورة
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ــور نـ ــك  بتـ ابهِ ــة  حـل ــه  سِ اكْ ــل  يالجـليـ

ايسـرّه بما  وكــرمـــــه  بالغـلْب  وأَيــــدو 

الشور ـم  سـگَّ ــهْ  لِ و  بالحكمـة  روا  وظفّ

ــي عمره ــا ف ــا ربـنـ ــارك ي ــة بـ ــي كل بقعـ ف

المبرور النبي  نوح  دعــوة  ادعوته  واجعل 

انبترو ابدعوته  الطوفان  اصحاب  اعلى 

            
 



. . .

التيســير ــاب  ب ــا  غـربنـ ــام  ألمـ ــح  افت

ــرُوا يدي ــاه  تمنّن ــا  م كل  ــه  ل تســخر 

عشير ارفيق  له  الــزمــان  قطب  ل  اجعَ و 

ــرو ايصي ــاه  لحم ــش  جي ــن  والصالحي

يْغيروا او  ــوكــدو  ي اكلمتو  اعــلــى  حــق 

. . .

المنصــور ــام  الهمـ ــنْ  عِ ــن  المعيـ ــم  نع

بالنصر علمه  ــد  وأيـَّ جيشه  واحــفــظ 
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ــزور ال ــوم  ق ــزم  اه و  الفســاد  ــوم  ق ــزم  اه و 

السمر بسنون  المخالْفة  قـوم  افنِي  و 

. . .

 

ــر تذكي الطامســين  ــوب  اقل ــن  يْلِي ــا  م

ــارة التّْـم ــم   ويـعلَّ ــؤدَّب   اي الحســام   إال 

  2




            






ــراب التّخ ــت  وق ــم  عالي اشـــروط  ــاذُو  ه

الكبرى النـاس  بين  ـــودّة  امْ النفـاق  عــاد 

. . .

مقلوبة اطبايعهم  ـالق  اخْ عادت  ع  ـدَ الخْ و  انعة  صَ المْ و  يلة  بَالحِ
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. . .

مضروبة ــدا  وحْ صا  بعْ گاع  جيلنا  اوالد  مت  خمّ ندرِيه  مذهبهم 

غاب والصدق  بر  اغْ االحسان  و  الريا  شاع 

الحـســب و  ــرض  والعـ ــا  الحـيـ ــع  واتَّرف

 


ــباب اسْ ــة  حب الصّ ــوم  الي ــاس  ن ــد  عن والَّت 

فيك يشمت  يبغي  اتــخــالــطــو  ــي  ــل ال

. . .

بيك يَغدر  لُــه  ن  تركَ غير 

يتسنّاك فيك  الغدر  كابوس  داير  يخليك  ما 



ــي االخوان دا ويَرشِ ــدارِي العْ ــع  وي ف و يصان ــن ال يخــدع ويالطَ مَ

يستعان اوتُو  وابْخَ الشدة  و  الرخفة  في  رايَفْ  حتى  يوجد  ما 

 






39 مقدمة

المدون و  رى  لقْ في  زيـز  اعْ الدينـار  ــول  مُ

ــد ــل البي ــه ه ــه ابجـانب ــل ذاك ايرفع و امثي

عون ماه  حْ في  يكون  من  يوجد  يظلم  لو 

الشديد الحرب  ايصارعو  القوم  عليه  و 

. . .

الظنون لحسـن  امحبّْتُـه  فيه  بهم  ما 

ــد ــوس الي ــى بـُ ــو عل م ــن كان يتزاحْ وايَ

. . .

ايْهون فقـر  به  اسـالط  و  افتقر  ويال 

ابعـيد منو  ايعود  فالنسبـا  اقريـب  و 

 




ــه الهامات ــوا لي ــار يخضع ــول الدين م

وكســوته ــه  مال و  ــه  لصحت ــاق  انف

حسنات الخدعة  قــوم  عند  سياته 

اخوته الناس  ترجع  اغريب  كــان  لو 

سبات بــال  ينبغض  الــمــال  اقليل  و 

وته مُ ســوى  عندهم  يشه  عِ ســوى 
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ــات ــهَّ ــال وب ــت ايـــال يــســكــت يــصــيــر ح

وته صُ من  تعاضوا  يسْ القوم  يدوِي  وإال 

شهوته تندار  الفقير  على  احــرام  و 

 




ـار شَ ولَعْ ـا  بَزْكَ خى  يسْ ال  من  يستهل 

ــرُورة ْ ــي لفســاد اضّ ــن يبغِ و اســتهل م

الكبار ارقــاب  على  الصبيان  ذنب  راح 

ــة الذكورا ــي ذمَّ ــب النســوان ف وراح ذن

 


ــا تركت كل وغد مســحور بهجــة الدني

يرة البْصِ هل  يَسبِي  ابهاها  ن  حسْ كاد 

 
 ""
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ــوم ــوم زقُّ ــو وي ــوم احلُ ــوم اشــلـوقْ ويُ يُ

والزهامة يب  الطِّ بين  ما  مستعدل  ويوم 

 "" 

ة فة ما تدوم شدَّ يف ما دامت رخْ معلوم كِ

الدهر ـــرُوف  اصْ احكام  امواجب  هــذا 

تمــر طـعـم  ــن  م ــال  ـــ احْ ــوم  ـــ ـــ يُ

مـــرّ الحـنـظل  كـمـثـل  ويــوم 

 "" 





ن احفظ خمسة دالحسنات حفظ محكام مَ

م ـمى  في المعاصَ خوا كرسـخ الوشْ و فيه رسْ

ــالم ــرك لم ــة و ت ــة و الهدن ــت والعزل الصم

نَـادم ابـْ لبعض  بعد  من  و  القنـاعـة  ربو 

ــهْ يســقام ــه والســـعـد لِ ـونـ يمُ ــدلْ مِِ يَعت

ــم ـراغ الضّْ ــة  لهم الخفــض  ــد  بع ــع  يرتف
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ــزام ــرك ع ــرك خمســة دالســيات ت ــن ات وم

ــارم ــه ح ــي اعلي ــروم الل ــة المح ــن اجمل م

ــا وضيق لشــيام ــر و الجـف لحســـد و الكبـ

لحشايم امناصب  ــدل  ال بيت  الطمـع  و 

. . .

ـام ســمّ ــرّ  ض الســيـات  ذا  ــن  م ســيـا  كل 

السوادم الراڤــط  الحيات  سـم  فاق 

 ""

            
         
    





اغـتـامي زال  الشكـر  و  الحـمـد  هللا 

اهالل  ْ كنّ نجمي  نَايَرْ  ابروج  بين  اطلع  و 

اسقامي اضرار  امن  ابْريت  ربي  عافاني 

لبته وفاني به الحـال والمقصود اللي اطْ
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ايامي وازهات  السرور  وقت  لي  اعطف  و 

ادْبال و  ايْبَاسْ  بعدما  غصني  ـحْ  لقَ و 

و اتيقَّظ بـدري او تاگ مسـراج اهمامي

يسان ما باقي غير لمعانـقة و ارضيع الكِ

    





1

    ""




يتــــزادا الــخــمــر  اوبــــات  بــتــنــا 

احسيد رقِيب  ال  حرَّاز  واشي  ال  و  دُ عْ ال 

ــاده مرگــــ ــل  محتف بْســاط  ــي  ف

ــود مـوقـــ الشــمــع  و  ــاس  الكــــ  
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ــادة ـــ ــاتْ اوس ـــ ــا ب ــه ـــ ـــ ــا ادراع ــيَ لِ

وريقها بات اشرابي انْرشفو بطعم لذيذ

ـــــال تـــــــوراده ـــ ــراب مـــن احـــ ـــ ــش ب

مــوجــود ــا  ــن ـــ رب غـــــــــــفــــــــران 

2

 


   


          


        
 ""

افْريد ام  لَرْسَ في  اعقل  بال  ى  وابْقَ محبوبه  افْرق  اللي  ي  ايواسِ يف  كِ

 – –
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ابعيد جـاه  لكن  ازْيارته  وابْغا  محبوبه  ـق  شَ اعْ اللي  ايواسي  كيف 



** ** **







      1
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        ""  ""


"" 1

           


 "" 2



الرباني گْ  التَّايـَ بنعيسى  أسيدي  مكناس  يبة  هِ أيا 

مختـار ضمنت  كيف  بالعـار                 ترفـد  جيتك 

 "" 3



ــادي ـــ ــه ــي ال ـــ ــب ــن ــاق ال ـــ ــش ـــا ع ي

ــاد لعب شــافع  ــى  اعل وســلموا  ــوا  صل

  ""        4



فاطما الــروح  قوت  يا  ـــي                 ـــان اوف مجروح  اهــواك  امن  اللي  أنا 
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 "" 5



الباقي محبوب  يالتاقي  اعليك  اهللا  صلى 

ــقــا ـــ ــواث ــا  ال ـــ ــحــج ـــا مـــــــول  ال ي

والبراقي والتاج  اللوا  صاحب  محمد  يا 

شايـقا ــالق  ـــ ــخـــ ل ــك  ـــ ــام ــق ــمْ لَ

23 6

 ""

ــوا ــروا وارجــع ــب ــا اعــت ــدروم ــل ن ــا ه ي

ــوالن تق ــم  انت ــا  م ــى  اعل الربكــم 

    7

 ""

عـيشـة ـاسـن  حَ لَمْ مـكمـولـة  النقـشــة      مـسـرارة 

نَّاري ابودالل باشا تاج لبدور ضي ارماشي                 ابو عيون حرشا خَ

عبوش الــتــيــوت  أم  ــي  ـــ روح أراحــــت 

1996 ––23
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 8

 ""
الحبيب في  رى  جْ ما  لك  نحكي  ي  جِ

أَ

أسيدنا  – اقوالي  وصغ 

ــن امهـيفيـ شـــي  ــا  بنـ رشـــحـو 

الطــــجـــيـــــن ادَّاوا 

ــي  غنمي  وســمين والين

         9

 ""

ارواح أراسي اتشوف هذا الركب الساير

ــام المختار خال ناس الذوق شــايقا لمق



         10

 ""

ــر ــاخ ــف ــة لـــبـــزار وال ــلَّ ــق ـــــرْت اب حَ

السكر اهموم  عاد  ميد  السّْ عَ  امْ والصابون  والسمن  والزيت 
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11



ابســيدنا وانســعدو  ــو  انفرح ــبْ  واجَ

ــان الصولج صاحــب  الحســن  ــوالي  م

12

 ""

سـمــعــوا هــذا العـاشقا          فالنــبـي راهــي معشــوقا

واتجيه للجامـع  ـدا  ــوابـْ امْ ــة        ــرق ــف ال امــعــاه  تريد  مــا 

       13

 ""

مفتاحا موالتي  راحتي  رُوح  يا  زوريني 

ــو وانهايت لفراح ــم طيب القصــد والزه نغن

          14



اجراحي سمّ  داوِي  ــواحــي       انْ طالْ  يالمصطفى  احماك  اقصدت 

ــي جاحو ــرِّي واخالگـ ــالْ ضـ ــا وط ــرْ دايـَ اكثَ
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15

 ""

يال بحْ ها  صانـْ دواح  ابــو  رقــو  اللــة  حـراز 

ــا امـــــي ـــ ــي داهـــــــا أه

ات احيالو اوحزْت ذات الخال لكن حيلتي عدَّ

امـــــي ــا  ـــ ــي ـــ أه دادا 



           






 "" 1

ــان ــعــي ال ـــــــلْ  أدابَ رُفْ 

اوزينة امعرّْقة  بِين  حجْ يابُو 

بستاني زيل  اغْ يا  التيهان  منَ  يزاك  العشيق  زر 
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 "" 2

يالمزيان بَرْضاك  واعطف  واشفق   ْ حنّ

يالهاجر اهللا  ميعاد  ــمــاحــة  اسْ ال 

            


""




المقالت بشعاع  دالبيات  ناظر  يا 

اكالمي تسطاب  بالتّبات  اقراهم 

احالت جيبك  في  التقات  من  اتصيب 

الســامي ــدر  كالب ــات  للده ــن  اتبي

مصيون على لوشات بسيوف وحربات

ــي انظام ــرَّاف  ع ــات  ه للدّ ــوم  مفه

ازهات وللكاتب  الت  احْ للحافظها 

ادوات ــــا  ــــه ــــع ــــســــام وال

العلمي و  مُ رَحْ انقول  عني  يوجب  أفوهامي  قالت 
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 "" 
 ""




 "" 

صـاحـب لعبـاد  بين  نعمل  مــا  ــيـــــن            ــيــمِ بِ حالـف 

اكتاب مــن  اشــحــال  ــت  ــري واق ــي  ــان ازم فــي  جــلْــت  ــال  اي غير 

""


ـــــا والــــرَّا كـن راغـب ـــــف الـــحـــرفـــيـــــــن               الــبَ شُ

الخطاب فاهم  يــا  ــرّي  ــبِ ال يخفى  ليس  للعارف  ــمــي  أَسْ

 ""

العاطي هو  والكريم  الــدمــيــاطــي        ناظم  فــاز  بالتقوى 

خلطا لعلوم  ل  هَ في  لِهم  ما  يَاللِّي 

المـحيـط بـــــحـــــر  فـــي  ـــو  حـــاطُ
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االسباط جد  المصطفى  م  باسَ ي  سمِ
أَ
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رُورْ ضْ لْ مَ تَكْ حــالْ كُ مْ كَ ــافِي بحْ يا الشّ

ورْ دُ ــعْ الكْ ي مِ ــلْ قَلْبِي من اجْ رْ ادْواخَ هَّ طَ

ــة النُّورْ رُوها بغايَ جْ ــا هَ نْي ــنْ الدُّ أمْحاسَ

ورْ ــطُ لْ مَسْ التُه في كُ ــا لصْ يتْن مــن ادْعِ

ورْ ــامْ و األنْصــارْ مــع االزْواجْ البْدُ م و العْ

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

ــرْ ي ــدى و انْدِ ــيرْ بالهُ ــا ابْشِ ــنْ جان ــا مَ ي

يرْ ــن زُهِ ــبْ اب عْ ــوبْ كَ ــى ادْن جــاوَزْتْ عل

ــرْ نِي ــيْ المُ ــا ضَ ــكْ ي نَّ ــولْ مَ بُ لكــن القْ

يرْ نْ الخِ ــدَ عْ ــرَبْ مَ ــيَّدْ العْ ــا سِ ــتَ ي و انْ

ــيتْ نا شِ ــيدْ ــى بُونا أدامْ سِ ــكْ وصَّ لِي اعْ

لِّيتْ ــه صَ ــى علي ت ــي حَ ــي رَبِّ رْل فَ ــا اغْ م

كْ رِيتْ ــمَ ه مع اسْ ــمُ لْتْ يا رَبِّي من اسْ قُ

ــرَة ــي األخِ دارْ  ـــزْ  عَ و  نْــيــا  الــدُّ ــزْ  ــنْ كَ

تَبْرا الوْجاعْ  ذا  من  داتِي  عاليَلْ  ي  فِ اشْ

رة لَ البُشْ ادْقِينْ اهْ هارْتْ قلُوبْ الصَّ كما اطْ

رة ولْ نَظْ يدْ الرْسُ هْ سِ وا في وَجْ نْمُ نِينْ غَ امْ

رة شْ وانْ على العَ الة و الرَّضْ لِيهْ ألَفْ اصْ اعْ

ــرَة ــرْفَة الزَّهْ شَ ــتْ اوْالدْ المْ ــلْ البِي و اهْ

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

ثِيرة الكْ ليكْ  اوْصافُه  تْكي  يَحْ رْ  دَ يقْ من 

ــرَة ي طِ العْ ــك  داتَ مــالْ  اجْ ــدْ  جَّ مَ ــا  لَمَّ

يرَة اقْصِ فْ  الوَصْ على  يْتِي  دَ اهْ لِّيت  خَ

يرَة الغِ و  ة  فاعَ بالشْ وصْ  صُ خْ المَ انْتَ 

وتْ بْعُ المَ النْبِي  رْ  ذِكْ تَنْسى  ال  لُه  قال 

ثْبُوتْ يمْ مَ ظِ ه باسم العْ مُ ريتْ في اللُّوحْ اسْ

وْتْ الغُ رْ  اهَ الطَّ هذا  د  مَّ حَ مُ لِّي  قال 
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ــرُورْ بْ المَ ــي  الزْكِ ــي  النْبِ آدامْ  ــا  ي داكْ 

ورْ ــتْ الحُ نَّة و زَيَّنْ ــتْ الجَ رَفْ ــه زَخْ لُ و ألجْ

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

زاتْ جِ عْ ــو المُ ــقْ فِيكْ يا ب قْ الحَ دْ ــنْ صَ مَ

واتْ ــمَ ــبْعْ اسْ نازَهْ السَّ ــي فــي امْ و ترَقِّتِ

ماتْ ظَ ــوبْ العُ جُ ــوابْ الحْ ــحْ لَكْ ابْ و فتَ

ــالةْ الصْ ــم  عليهُ ــاء  األنْبِيَّ ارْواحْ  و 

رْ نُوحْ ة البْحَ هْ من فِيضَ ا اللـَّ تَكْ نَجَّ بَبْرَكْ

رُوحْ ــقامْ القْ ــوبْ اتْعافا من اسْ ــكْ أيُّ و بِي

وْضوحْ قْ مَ دْ كانْ صَ و بيكْ ارْتْقا ادْرِيسْ امْ

ورْ ــهُ لْكْ مَشْ  وبيكْ ســلِيمانْ اتْوَلّى المُ

ورْ نْصُ وشْ مَ نْ و األنْسْ و سايَرْ الوْحُ على الجَ

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

ــيحْ سِ وَة المْ ــه لدعْ بْ اإلل ــتَجْ بِيكْ اسْ

بِيحْ يلْ الدْ ــماعِ ــي اسْ ــدا النْبِ و بيكْ نَفْ

ــي لِيت اعْ رْ  ــدْ القَ و  ــامْ  ق بالمْ وعليهــم   

را الــوْ ــدْ  جَ آدامْ  ــكْ  ــتَ نْ ــوَّ كُ ــه  ــلُ ألَجْ

را دْ القُ من  ياء  االشْ نْتْ  وَّ كَ لُه  ألجْ و 

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

يتِي انْشِ ياتْ  االشْ يعْ  مِ اجْ انْشا  قَبْلْ  من 

لِيتِي تَوْ اسْ االرْســالْ  و  ــالكْ  االمْ على  و 

يتِي اتْناجِ قْ  الحَ مع  زْ  العَ ابْساطْ  في 

لِّيتِي صَ مْ  بِهُ يعْ  مِ اجْ المقدس  بيت  في 

ه الْماحُ يْ  ضَ النْبِي  وبْ  قُ يَعْ عن  رَدْ  و 

ه الحُ رْ اصْ تْهَ هْ صالَحْ و اشْ زْ اللـَّ و بِيكْ عَ

ه ودْ جاحُ بار اليهُ لَبْ احْ و بيكْ موسى اغْ

رى سْ كَ لْكْ  مُ و  رْ  قَيْصَ و  مانْ  لُقْ فاتْ 

التْرى فُوقْ  الرُّوحْ  فيهْ  تْ  دَرْجَ من  لْ  كُ و 

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

ه راحُ بسْ فْ  ليُوسَ رَبْنا  ــزَمْ  اعَ بيكْ  و 

ه انْجاحُ و  ــزُّه  عَ ــالْ  ن هــودْ  كْ  قَّ بحَ و 
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يحْ صِ ــه داوُودْ الفْ تُ مْ كَ ــالْ احْ ــكْ ن قَّ و بحَ

ــدا كانْ اوْقِيحْ يبْ بعْ رْ اللْهِ ــا الجمْ و طف

ولْ رْسُ ــبابْ وجود االرْســالْ يا المَ أنْتَ اسْ

بُولْ ــابْ القْ تاحْ ب فْ ــنْ و انْتَ مَ أمَّ أنْتَ المْ

ولْ مُ كْ ي المَ ســانْ الزْكِ أنَتْ المأيَّدْ بالحَ

ــنْ النُّورْ لَّةْ مــن امْحاسَ ــي حُ ــكْ رَبِّ لَبْسَ

ورْ ــدُ البْ و  ــارْقَة  الشَّ ــومْ  النْجُ و  االدْرارْ  و 

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

يلْ ــماعِ اسْ لســانْ  و  ــكْ  فِي أدامْ  ــقْ  لَ أخْ

لِيلْ ــة الخْ لْ ابَرْ و خُ يســى الصَّ ــدْ عِ  و زهْ

رافِيلْ لِيمْ و ارْضا اسْ تْ مُوسى الكْ دَّ و شَ

يلْ ضِ ــة أيُّوبْ الفْ مْ ة يُونَسْ و عصَ و طاعَ

بُوبْ حْ نْتْ يا المَ تْ و تيَقَّ قْ قَّ رَفْتْ و اتْحَ أعْ

يُوبْ هْ قامْ مَ كْ انْزَلْ في امْ مْ جاهَ ظْ من عَ

لُوبْ بيبْ القْ تَكْ يا طْ يرْ فيك و في امْ الخِ

ه الحُ اسْ و  زَرْدُه  نْعْ  صُ بيكْ  لُه  رْ  سخَّ و 

ه تَلْحاحُ ــرد  ب و  حــق  ابْــراهــيــم  عــن 

عالِي ا المْ تْ االنْبيّ و من على شانَكْ دَرْكَ

رْ المالي ودْ المانَعْ و انْتَ البَحْ و انْتَ الطُّ

والِي راجْ النَّايَرْ في ابْصايَرْ المْ و انْتَ السِّ

رة مْ الگَ من  زِينْ  و  ابْهاكَ  سْ  مْ الشَّ فايَقْ 

رة شْ مالُه في لِيلة عَ نْ اكْ سْ اللْ بحُ و الهْ

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

دَنْيالْ بَّة  محَ و  طاكْ  اعْ ف  يُوسُ بها  و 

اللْ الجْ ذو  لَكْ  هابْها  نوحْ  ة  شجاعَ و 

تالْ وتْ داوُودْ في التَّمْ و افْصاحة لُوطْ و صُ

مالْ يتْ على الكْ عْ و علم شِ و زهد يوشَ

بْ واهَ المْ و  ـــرارْ  االسْ نْزْ  كَ انت  بين 

بْ راغَ دْ و المْ صْ كْ نَلْتْ القَ و من فضل جاهَ

راقَــبْ ــلْ  كُ رِيــهْ  يَــدْ رْ  ظاهَ هذا  حديث 

ه ــا في جناحُ ــلْ من الْظاه بْري بُه جَ جْ حَ

زالْ ــا  م ــي  اآلتِ و  ينْ  ــابْقِ السّ ــوم  عل و 
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يورْ ة و الطْ وشْ الهايْمَ تْ لَوْحُ دَ ليكْ شــهْ

ورْ رْقْ الماء ادْوابْ البْحُ و عليك صالت في غُ

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

جيبْ قْ المُ ــى الحَ زْتَكْ عل عَ ثْرَة امْ مــن كَ

يبْ رْ التَّرْهِ ــحْ لْ سَ ــخْ و انبطَ سَ ورفع المْ

يبْ دِ ل التَّكْ لْكْ اهْ يفْ االيمانْ مُ و خرب سِ

يترب مدينة  اصلحت  و  مكة  تْ  دَ عْ سَ

يْ فوقْ اآلفاقْ قاكْ موالكْ بكاسْ الوَحْ اسْ

ــاجْ الرَّاقِي و اللَّواء و البُراقْ و هدى لك التَّ

تراقْ جــابْ في االخْ ينْ احْ بعد دَزْتِ ســبْعِ

ــورْ بْشُ ــاوَكْ فــي خالقْ مَ ــكْ يَلْق اليَ و المْ

ورْ هُ مْ ــال عداد جَ رْشْ ب الكْ العَ و جــاوَكْ امْ

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

ليمْ الشــفيق ــكْ الحْ ــادى علي ــنْ ن يا مَ

ــلْ ارْفيقْ بْري ــه جَ رايْمُ جعــل لَك مــن اكْ

را لْ قَفْ ة في كُ مَ تْ ليكْ البكْ قْ كيفْ نطَ

را حْ صَ و  اتْلُولْها  ينْ  األرْضِ في  ما  كل  و 

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

االرْقــابْ عاتقْ  تَكْ  أمْ بوجودَكْ  ــرَّفْ  شَ

نابْ االجْ على  رَّتْ  خَ دينِ  الجاحْ صنامْ  و 

جــامْ و االعراب ــامْ العْ ــا هم ــودَكْ ي بُوجْ

االنْسابْ سايَرْ  و  ودانْ  السُّ و  يلَمْ  الدِّ و 

داقُه ــزِيــزْ  اعْ قَبْلَكْ  االَّ  وَدْ  ـــكْ  دَوْقَ و 

راقُه ابْتَشْ لّى  اتْجَ النُّورْ  وْ  ضُ عليك  و 

يَّاتْ في اوْراقُه سة مِ مْ لْظْ خَ جابْ غُ  و الحْ

را بُشْ و  بَا  رْحْ مَ الهادِي  مْ  نَعْ يا  زِيــدْ 

را نَظْ رْ  سَ ابْهاكْ  في  وا  نُمُ ايْغَ ينْ  رايْدِ

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

باقْ أطْ بْعْ  سَ نازَلْ  امْ على  ارقِيتِي  دْ  بَعْ

الّقْ الخَ بينْ  و  بينَكْ  يْ  الوَحْ ابْلُوغْ  في 

غــالَّبْ ــدْ  تْأيَّ مَ ــالمْ  االسْ ــنْ  دِي ــحْ  بَ وصْ
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ــقْ ــدْ الوْثي ــامْ بالعهَ كْ مــن الين ــدَ عاهْ

ســامْ اتْضيقْ ل النْفوسْ من االجْ يومْ تكَ

ــامْ االنْصارْ يثَكْ يايْم دِ لْتْ فــي احْ ــاكْ قُ ي

ــا شــريقْ االنْوارْ ــرَّفْ ي شَ كْ المَ ــن جاهَ ل

ــرْ و جهــارْ ــهْ سَ ــلْ للـَّ ــكْ نَتْوَسَّ تَ رْمْ بحُ

تُورْ ؤْلي انْعيشْ مَسْ لْ سُ سألْتْ من الَّ يَبْخَ

ــعْ االمورْ مي رْ لي اجْ ــخَّ ــتْ رَبِّي اتْسَ لَبْ اطْ

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

يرْ بْدْ افْقِ ه عَ يدُ ــي من ابْوابْ سِ شِ لينْ يَمْ

بِيرْ ــابْ اكْ ــعى في ب ــاعِي إذا اسْ لَنْ السَّ

ــرْ ي للغِ ــفْ  يُوقَ ــه  لَّجُ ايْوَ إذا  ــارْ  معي

ــرْ ي االمِ ــدْ  أيَّ المْ ــامْ  م الهْ ــيَّما  سِ ال 

افْ لْ وصَّ يرْ كُ كْ فيه إيْحِ يمَ ظِ أوصافْ تَعْ

ــلْ العرَّافْ هَ جــادَك تَنْدْ ــة تَمْ في حقيقَ

ونْ خالف ــرْقَتْ بدُ سْ من نُورَكْ شَ ــمْ الشَّ

التَّالقْ يُــومْ  تَكْ  أمْ سايَرْ  في  عْ  فَ تَشْ

التَّرْياقْ كما  واهْ  الفْ في  الرِّيقْ  يعودْ  و 

بتَنْوِيرْ وا  حُ اتْنَجْ ه  ابْجاهُ هْ  اللـَّ ادعيوا 

بِيرْ اكْ يمْ شانَكْ  ظِ تَعْ و  هْ  اللـَّ نْدْ  عَ زيزْ  اعْ

يرْ سِ تَعْ لْ  كُ لْكْ  المُ مول  علي  نْ  وَّ إيْهَ

را سْ حَ ومْ  مُ اهْ ازْمانِي  في  نِي  اتْفاقَمْ وال 

رَّا طُ لِينْ  رْسَ المُ يدْ  سِ يا  كْ  جاهَ لْ  لجُ

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

تَيسيره و  وامْ  ــدْ ال على  يبُه  انْصِ فيهْ 

ــرُه ي ــرَة خِ تْ ــبْ مــن كَ ي ــلْ بالنْصِ يَتْعامَ

ايْغيرُه لُوكْ  المْ على  رَبْ  العَ ــوادْ  اجْ و 

ــرُه ي ــهْ انْظِ ــقْ اللـَّ اليَ ــه فــي اخْ مــن الَّلُ

ريفة الشْ مالَكْ  اجْ ورْ  شُ اعْ ه  فُ إيوَصْ ال  و 

يفة صِ في  كْ  شابْهَ من  موالنا  لْقْ  خَ ما 

ة النْظيفَ داتَكْ  من  لْ  جَّ يَتْخَ رْ  مَ القْ و 

ــاقْ تَّ عَ ــى  ول المُ و  يعْ  ــفِ اشْ لهــا  ــتَ  أنْ

يرُه ــك مــوالهْ يدِ لْ ــي فــي مُ ــي يَبْغِ و اللِّ
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ورْ قْ البْصُ ه ايْشُ رْ و البَرْقْ و شعاعُ جَ  و الفْ

ورْ نِينْ في قصُ اكْ ورْ السَّ داكْ وَلْدانْ الحُ أكْ

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

وَّافْ ــرْوْ الخَ ة المَ ــكْ زوگَ رْمَ ــتْ في حُ زَگْ

ــم و شــفيق و روّافْ رْفَكْ حلي ــن انْعَ حي

ــرافْ ودة األشْ ــنْ الجُ نَّكْ ورثوا امْحاسَ مَ

ــالفْ اسْ ــرَبْ  للعَ ــرْ  ي الخِ ــي  باقِ ــكْ  نَّ مَ

ؤُومْ يشْ مَضْ طِ و اعْ ة اللِّي هُ فً من إيْبَلْ لَهْ

ومْ نْعُ نْيا انْعيشْ مَ لَكْ في الدُّ يتْ من فَضْ ابْغِ

ومْ رْحُ يدْ مَ هِ رْتِي اشْ شارْ في آخِ يتْ نَحْ و ابْغِ

ورْ قُ فْ ــجْ مَ ــورِي و نا اوْلي رْ شُ ــزْ عامَ نْ الكَ

رُورْ ينِي فــي دارْ الغْ فِ ــا يَكْ ــي م نِّ هيبْ عَ

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

ــامْ ق المْ و  ــدْ  مْ الحَ و  ــوا  اللْ ــولْ  مُ ــا  ي

مامْ ــرْ اهْ ه مي ــيدُ ونْ سِ ــي ايْكُ ــدْ اللِّ بْ العَ

را زَهْ و  تَرِي  شْ مُ و  ــلْ  زُحَ و  رِّيخْ  المَ و 

ــوْرا ال رَبْ  ــنْ  وي التَّكْ ذا  نْ  ــوَّ كَ ــكْ  لَ ألجْ

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

تافِي ــنِيدة لكْ ــي اسْ ــونْ ل ــكْ اتْكُ ي نَبْغِ

تكافِي و  ي  طِ تَعْ و  ــرَمْ  تَــكْ ايَلْ  للسَّ

ــي الوافِ رْ  ــدْ القَ و  ــعْ  الرْفِي الجــاهْ  ــلْ  اهْ

ــي يافِ الفْ و  ونْ  ــدُ المْ و  ــاتْ  رْي القَ ــلَ  اهْ

نايَمْ الغْ كْ  الماسَ زِيلْ  الجْ رَكْ  بَحْ دُونْ 

رايَمْ الكْ و  الخيرْ  نَلْقا  ي  شِ نَمْ ا  امّ لينْ  و 

نَّة النْعايَمْ ينْ في جَ سِ نْ و الحُ سَ عَ الحَ امْ

را فُجَ و  بْ  هَ الذْ و  رْ  وهَ جُ و  الياقُوتْ  من 

را گْ حُ بادْ  العْ بينْ  جانِي  يرَكْ  غِ لْبْ  طَ

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

مْ حاشَ يولي  دْ  قاصَ جاك  من  حاشا 

مْ تَتْراحَ ه  رْمُ حُ في  ة  ــرَ اآلخْ و  نْيا  الدُّ

ـتـافِـي ـقْ المُ بالنْـبِـي  للّـهْ  يـتْـنا  غِ
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امْ ــوكْ و خدَّ لُ مْ ــونْ مَ ــي ايْكُ ســاكْ اللِّ عَ

رامْ ــكْ ســاداتْ اكْ تَ ــي مــن أُمْ ــقْ رَبِّ لَ أخْ

رْقانْ لْ طُ ــرْيْ في كُ واتِي بالجَ طْ ياوْا خَ أعْ

ــانْ يَّ عَ ــراهْ  انْ ــي  إرَدَّفْنِ ــهْ  ادي انْحَ مــن 

ــرانْ سْ تْ صارْ خُ مْ ظَّ تْ و عَ دْ جَّ ــا مَ لْ م كُ

ورْ بالتْغُ موا  يَتْبَسَّ ازْمانِي  لْ  اهْ عادَتْ 

ورْ دُ ة في الصْ ة قانَطْ حاحَ شْ وسْ المَ و النْفُ

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

فانْ ــه لَهْ القُ ــدْ اخْ مــى و يُوجَ ــي يَظْ اللِّ

ــلْطانْ ــدِي إيهــادِي للسُّ ــي رادْ يَهْ و اللِّ

نانْ دْ ــرْ العَ حْ من غي ــدْ لْ المَ ــتاهَ من يَسْ

زانْ ــتْ االمْ ب ــا هَ ــه م ــهْ اعلي ــى اللـَّ لّ صَ

ــنْ ــةْ الزِّي يجَ ــة ابْهِ لَّ ــكْ أراوِي حُ ــدْ لي خُ

ينْ ــرَة الصِّ زِي ــرَّة مــن اجْ ــة حُ ــنْ ياقُوتَ كَ

زِينْ ــة اخْ بَّ نْدِي في قُ ــرْ هَ زَنْها تاجَ ــا اخْ م

مْ الواسَ نْ  سْ الحُ قْ  تَحَ يَسْ الذي  هو 

مْ زاعَ مْ  جاهُ الذي  امْسايَلْ  ا  يوْ ضِ يَقْ

ازْمانِي في  رُورْ  اسْ بْ  التَّعْ بدا  تْ  ادْرَكْ ما 

حانِي المْ من  لي  ي  يَبْكِ لُه  ي  كِ نَشْ غيرْ 

الحانِي في   حْ  دْ المَ تْ  يَّعْ ضِ لْ  باطَ غيرْ 

رَّا عَ المْ و  دْ  قْ بالحَ النا  امْ القلُوبْ  و 

را شْ كَ يمْ  مِ للهْ مْ  تْهُ رْخَ ابْصُ اتْزُولْ  ما 

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

ينْ العِ راسْ  من  رَبْ  اشْ إذا  ه  شُ طْ عَ يَبْرَدْ 

زِينْ ــتْ  وَقْ ايْــصــادَقْ  إذا  رُه  فَقْ نِي  يَغْ

لِينْ التُّقْ سيد  د  مَ احْ ي  مِ الهاشِ رْبِي  العَ

يِّينْ الحَ ــدادْ  اعْ و  يْتينْ  المَ ــدادْ  ع و 

ــي عانِ المْ ــة  ارْقِيقَ و  ة  شــرِيقَ و  رايَقــة 

مانِي بُرْهَ سلُوكْ  في  رْ  وهَ بالجُ ة  مَ نَظْ امْ

مانِي مامْ تُرْكْ تْ في تاجْ ميرْ اهْ مَ وال انْتَظْ

ــمْ هاشَ ــي  بْنِ رْ  ــدْ بَ ــا  ي ــتَ  انْ ــاكْ  سَّ عَ

ينْ ة أرْضِ ــبْعَ ومْ سَ ــدادْ ما فــي  اتْخُ و اعْ
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ايزُورْ في  البَرْ  من  لَة  تَمْ مَشْ بَكرة  نْ  كَ

نم في ابْهاها افْراحْ و ســرُورْ صونْها و اغْ

بْرُورْ ــي المَ ــالمْ على النَّبِ الةْ و السَّ الصْ

يانْ قْ رْ النفيس في ســلُوكْ العُ ــدُّ ــدْ ال خُ

رْ االنْســانْ دْ باحْ صَ مانْ في اجْ ــرْ الرَّحْ سَ

ــانْ رْف ــعْ للعُ زانْ رُوقْ و خضَ ــوْ ــظْ ال أحافَ

ــوالن دْ السُّ يْتِي بَعْ ــمِ ــتْ عن اسْ و الباحَ

رَّا سَ المْ حافَلْ  امْ في  ليها  احْ في  بارَزَة 

را ضْ لْ حَ قامْ كُ رْ بها في امْ ولْ و افْخُ و صُ

رَّة مَ ألَفْ  ياتْ  امْ اللَّـهْ  لْقْ  خَ ما  دادْ  اعْ

قانِي دُهْ يَّسْ  كِ الْبِيبْ  ــرِي  دَهْ ة  نْعَ صَ

طانِي اعْ شايَنْ  عن  وانْ  االكْ رَبْ  دْ  مَ نَحْ

ــي ابْنِيرانِ ــواوْا  إينْكْ ــانْ  ي دْ العُ ــي  لِّ خَ

ــي قانِ الفُ رَبْ  ــالمْ  اغْ ــادَرْ  الق ــد  عب

الكياسة صاحب  العلمي  قول  خود 

ساسا العقل  عنها  المعنى  ارياض  في 

اتناسا ما  بحق  الودبا  على  السالم  و 

يب و عطور ما هجات انسايم بشد الطّ

الحضور الجمع  بسالمي  أمأدّب  طايع 

ابتســليس رايقــة  ــدة  اقصي الحافــظ 

بتكييس امركمة  كالمشموم  جبتها 

التّهنديس و  بالرمز  ابياتي  احروف  في 

و ما هوات امطار على اليابسة و خضرا

شعرا و  عامة  و  البيت  أهل  االشراف  و 

انِي سَ ــريفْ الحَ بْ الشْ طْ ــلُ القُ من نَسْ

انتهت القصيدة

مالحظة : و في نص آخر وقفنا على القسم األخير لهذه القصيدة ينتهي باألبيات التالية :
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01

02

03

04

05

06

اتْمادِي اع  عَ اشْ نُور  يا 

ود سُ يدْ الحْ ا و من كِ دَ رْ العْ نِي من شَ لَّكْ سَ

انْكادِي و  زْنِي  حُ بْ  هَ يَدْ

ود عُ السْ في  دارْتُــه  يْبَان  و  رِي  بَــدْ رَقْ  يَشْ

هادِي يْر  خَ يا  يتْنا  غِ

ود الوْجُ مامْ  اهْ يا  ماك  احْ لْ  ظَ في  أنا 

بِيبْ الحْ اهللا  ول  رْسُ يا 

اقْرِيبْ مالِيه  ــك  دُونَ

يبْ الغِ ــالَّم  عَ لَك  عْ جَ

نِيبْ دْ مُ و  هُ من  ع  فَ تَشْ

يبْ اتْشِ ار  دَ العْ كادَت 

يب عِ اصْ وَقْتْ  نِي  دْرَكْ و 

ــرِيــبْ ـــيـــتْ الــغْ غِ

ــوف ــن الــخُ ــه م ــنُ أمْ

بِيب اطْ ــلَّــة  عَ ل  لكُ

ـوفْ نـُ ـه الــدْ طــال بـِ

يب النْشِ ــمْ  الــهَ من 

ــوف ــغُ اشْ حــالِــي  زَاد 
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07

08

09

10

11

12

13

14

رَادِي ــر بمْ فَ ــي نَظْ هلْ لِ

دُود الوْ الــرْؤُوف  ي  خالْقِ أَل  نَسْ ابْجاهَك 

ــادِي ب ــران أكْ ــي نِي فِ يَطْ

ود ي انْعُ ساسِ رَة و في احْ كْ ى من ذَا السَّ حَ نَسْ

هادِي يْر  خَ يا  يتْنا  غِ

ود الوْجُ مامْ  اهْ يا  ماك  احْ لْ  ظَ في  أنا 

ادِي ــوَّ ــجَ ال اهللا  ــرْ  سَ

ــود هُ العْ ــق  وْثِي ــا  ي ــار  بَّ الجَ فِيــك  وادَع 

المهتادِي النْـبِي  أنْتَ 

ود عْف حالي و جُ وف لضُ ود شُ ينْ الجُ يا عِ

يف فِ العْ اهللا  ول  رْسُ يا 

لِيف أكْ وب  تْعُ مَ بْدَك  عَ

يف طِ رِيم اعْ لَك الكْ عْ جَ

يف يرْ اتْكافِي الضِّ بالخِ

رِيف الشْ اهللا  ول  رَسُ يا 

يف غِ التَّشْ ر  َمْ أ بِيه  من 

ــف ــي ــوْصِ ـــيـــتْ ال غِ

ر ـــدَ ـــقْ ــــل بِــــه ال حَ

يف عِ الضْ ــوَة  قُ فِيك 

ــر ــشَ ــام الــبْ ــم ــا هْ ي

ــف ــي ــهِ ــلْ ـــيـــت ال غِ

ر ــهَ السْ و  ــد  النَّكْ و 



65غيتنا يا خير هادي

15

16

17

18

19

20

21

22

هادِي يْر  خَ يا  يتْنا  غِ

ود الوْجُ مامْ  اهْ يا  ماك  احْ لْ  ظَ في  أنا 

ــــادِي األَح اهللا  ــــوْن  كَ

ــود األْسُ اب  حَ باألصْ لِيك  عْ لْت  داخَ أنا 

ــادِي  ــوَقَّ ــور ال ــنُّ ــل ال أهْ

ود التْمُ ــالل  يــاهْ ــي  ــالگِ اخْ ــمْ  هَ ـــرَّجْ  فَ

هادِي يْر  خَ يا  يتْنا  غِ

ود الوْجُ مامْ  اهْ يا  ماك  احْ لْ  ظَ في  أنا 

رِيم الكْ اهللا  ولْ  رْسُ يا 

يم دِ اعْ رُور  ضْ مَ بْدَك  عَ

لِيم الحْ اهللا  ول  رْسُ يا 

رِيم الكْ م  نَعْ لَك  عْ جَ

ليم العْ ــيــع  ــمِ الــسَّ

يم تَوْهِ ــالَ  بْ أعْطاك 

ــيـــم  ـــقِ السْ داوِي 

ــالج ـــود لُـــه بــالــعْ جُ

ــم ــي ــظِ ـــك اعْ جـــاهَ

ـــرَاج االحْ ــي  كاتْفاجِ

ــيــم ــرَّحِ ـــــرَّؤُوف ال ال

االدراج ــو  ــلُ عُ ـــقْ  حَ

يق فِ الشْ اهللا  ول  رْسُ يا 

يق الضِّ لِيَّ  عْ ع  إيْوَسَّ

ـــيـــق ـــي ارْفِِ ــــنْ لِ كُ

تَـقا لـْ نـَ ـــتِــي  حاجْ
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23

24

25

26

27

28

29

30

ارْشــادِي و  ــزِّي  عَ نَبْلَغ 

ود سُ مْ  بالهَ كان  د  بَعْ من  قَلْبِي  ى  فَ يَصْ

ــادِي ي ــال أگْ ــل أقْفَ تَنْحَ

ود جُ ل السْ ة أهْ رْمَ يدِي بِحُ رَمْت لِسِ تَحْ اسْ

هادِي يْر  خَ يا  يتْنا  غِ

ود الوْجُ مامْ  اهْ يا  ماك  احْ لْ  ظَ في  أنا 

رِيـقْ افَى مـن الحْ تْـعَ نـَ

ــقْ ـي ـقِ بالتَّـحْ ــر  فَ نَظْ

يق دِ بالصْ ر  فَ نَظْ ا  مَ هْ مَ

ثِيـق الوْ ـدْ  ـهْ العَ ولَى  مُ

يق الزْعِ اع  ــدَ ــصَ ال و 

ـقا الشْ ـل  ـمْ حَ انْلُوح 

إيْلِيق ي  حالـِ عْف  بِضُ

ــا ــو نَــرْتْــقَ ــلُ فــي الــعْ

اهللا ـــول  َرْسُ أ ي  طِ اعْ

واله مُ ــتَ  أنْ و  بْدَك  عَ

ــاه الجَ ــم  ي ظِ اعْ ــا  يَ هَ

ــوالَه مُ هو  ـنْ  كُ وَاشْ 

اهللا  ـــيْ  ـــاجِ نَ ــــتْ  أنَ

اهللا ــيْ  ــفِ صَ ـــتَ  انْ و 

غـاهْ ابـْ ما  دَك  لقاصْ

ــه لِ ــفْ  طْ بالعَ ــود  جُ

ــجــاه ــرْتْ ــا نَ ــــن م وَايَ

ــيْ لِــه ــوَحْ ــال جـــاد ب

ـطاه اعْ الــوْفــا  لِيك 

انْبِيه ـــتَ  انْ و  ــق  حَ
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31

32

بادِي العْ يع  فِ اشْ يَا  هَ

ود النْكُ مْ  هَ ايْخاف  ما  بِيك  رَم  تَحْ اسْ من 

يادِي اسْ لْ  كُ يدْ  سِ يا 

ود البْدُ عْف  ضُ و  نَى  الضْ و  رْبَة  الغُ رَتْنِي  قَهْ

انتهت القصيدة
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ــودْ الوْجُ رَبْ  ــودْ  بُ عْ المَ ــاحْ  تَّ الفَ بســم 

ودْ الجُ واضح  الموجودْ  قْ  الحَ ليمْ  الحْ

ودْ جى و التْمُ ورْ بنُورْ الحْ من أكمالُه البْدُ

والْ الهْ و  نى  الضْ رْ  شَ من  يَنْجى  من  لْ  جَ

الرْمالْ و  صى  الحْ دادْ  اعْ ليه  اعْ الةْ  الصْ

االرْسالْ إمامْ  أيا  غيثْ  اللَّـهْ  ولْ  رسُ يا 

ة دَّ الشَّ قادْ  اعْ ــزَّقْ  مَ و  اءْ  ــدَّ ال ذا  داوِي 

دَّة ــوَ امْ ــلْ  كُ نْتْها  مُ و  دى  الهْ سْ  مْ شَ

دا ــكْ مــن العْ المَ ــى اغْ ــدَّى عل مــن يَتْعَ

دا اشْ اثْناكْ  طيبْ  و  ابْدا  نُورْ  نَكْ  سْ حُ

لُولْ عْ مَ لْ  كُ طبيبْ  يا  وايا  بدْ جودْلي 

بُولْ القْ شريفْ  يا  ضالى  الفُ وَة  ياقُدْ

ــولْ القُ ــادَقْ  يالصَّ ــرْ  هَّ طَ المْ ــرْ  اهَ يالطَّ

ــهــادي ــرُورْ ال ــب ــمَ ــال غــيــث لــلَّـــــه ي

الــرْشــادِي ــمْ  ايَ ــدَّ ال دُودْ  ـــوَ ال يمْ  دِ القْ

ــادِي ب للعْ ــودْ  صُ قْ المَ ــرْ  الب ــمْ  ظي العْ

ــدى الهــادِي ــى الهُ ــودْ عل رْشُ ــا بالمَ وَدْن

النْكايَلْ من  ه  احُ دَّ مَ تَقْ  يعْ ما  خيرْ  و 

جايَلْ وامْ  الهْ من  هْ  اللـَّ خلقْ  ما  قد  و 

الوْحايَلْ من  حالي  عتَقْ  و  ي  بيدِ خودْ 

أنــادِي ــتْ  الزَلْ ليكْ  اعْ دى  الهْ بْ  صاحَ

ـــرادِي مُ ــا  ــي ــتَ انْ إال  ــدة  ــنْ سَ مــالــي 

ــادِي ازْن و  نِي  يَمْ سْ  مْ الخَ ة  دَّ العُ انْت 

ــادِي الوْه ــرو  ضُ الحْ و  ــدة  البي وكســا 

ــي والِ ــيَّدْ المْ ــا سِ ــوى ي ثْ ــعْ المَ ــا ارْفي ي

عالي المْ بْ  وكَ كُ يا  دى  الهُ ــراجْ  اسْ يا 

الوالي يا  رُوفْ  هْ  اللـَّ عند  كْ  جاهَ ادْخيلْ 
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اآللْ و  االزْواجْ  مع  االنْصارْ  و  حابْ  باالصْ

تْعالْ المُ خيرُه  و  تباهْ  اجْ من  لْ  فضْ يا 

االرْسالْ إمامْ  أيا  غيثْ  اللَّـهْ  ولْ  رسُ يا 

إسرافيلْ رُه  ــدْ صَ بْحْ  لجَ ه  مُّ ضَ من  يا 

بْرِيلْ جَ ودُه  عُ لصْ الرْكابْ  دْ  شَ من  يا 

اللِّيلْ ظالمْ  ه  ناحُ اجْ ارْخا  وقتاً  ــرَجْ  أعْ

ميكائيلْ ه  ناحُ اجْ على  لُه  مْ حَ من  يا 

يوْفيهْ قْ  حَ واكْ  بَهْ هْ  اللـَّ بْ  ايْحَ من 

ــهْ لِّي ــة إيعَ راجْ الرَّاقْيَ ــدْ ــبْ ال راتَ ــى امْ عل

نيهْ يَجْ ولْ  لوْصُ رْ  ثمْ مالَكْ  اجْ ارْياضْ  من 

ديثْ يا فضيحْ االقْوالْ حيحْ احْ رْتْ في اصْ أنْظَ

مالْ بالكْ اليَكْ  المْ و  الرَّبْ  الَّ  صَ ليكْ  اعْ

االرْسالْ إمامْ  أيا  غيثْ  اللَّـهْ  ولْ  رسُ يا 

ليهْ اعْ وْ  الجَ و  يا  اضْ من  نْ  يَرْكَ ليسْ 

يَرْقيهْ ــداهْ  ل عالَجْ  امْ ال  ـــكْ  دُونَ من 

نالُه اشتَهى  ما  لْ  كُ هْ  اللـَّ طاهْ  اعْ و 

ضايَلْ الفْ لَ  اهْ لَفا  الخُ مع  مامْ  العْ و 

لْ اجَ و  عز  قْ  الحَ صطفاهْ  من  خير  يا 

الوْحايَلْ من  حالي  عتَقْ  و  ي  بيدِ خودْ 

ــاللُــه اهْ يرْ  بتَنْوِ ــرُه  ــشْ بَ ــا  أمَّ ــدْ  ــعْ بَ

مالُه اجْ و  نُه  سْ بحُ جا  الدْ في  رى  اسْ ليلْ 

عالُه مَشْ رْ  جْ الفَ ــرُوحْ  إي قَبْلْ  ــعْ  ارْجَ و 

بَنْجالُه غــيــرُه  ــراهْ  إيـْ االَّ  ــســاطْ  ابْ

ناها شا اسْ جْ له في الحْ نَكْ يُوهَ سْ و شمس حُ

ياها اضْ نْتَهى  المُ ليا  العْ رْتَكْ  حضَ في 

لْتْقاها مُ سانْ  بحْ رْ  تَبْشَ يَسْ كْ  رايْمَ أكْ

عاقَلْ لْ  كُ قَلْبْ  على  فَرْضْ  داتَكْ  بْ  حُ

لْ واحَ السْ و  الفَج  ابْكامْ  ناداتْ  بيكْ  و 

الوْحايَلْ من  حالي  عتَقْ  و  ي  بيدِ خودْ 

داها ــلْ  ــاليَ اعْ من  ــة  ــلَ داهْ ه  سُ نَفْ و 

ــا وادْواه ضا  العْ ــبْ  طُ و  ة  الرَّاحْ فيكْ 
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ليهْ نَرْكنْ  كْ  رْمَ حُ دُونْ  بيرْ  اكْ ــرْمْ  حُ ال 

بيه رْ  فَ نَظْ القِي  اخْ تْهى  تَشْ لما  كُ

تْباهْ اجْ و  رْبُه  قَ و  هْ  اللـَّ ارْضــاهْ  نْ  مَ يا 

عالَّهْ و  رْفُه  شَ و  باهْ  االشْ من  رُه  هْ طَ و 

الْواهْ رْ  اتَنْشَ يمْ  ظِ العْ رْشْ  العَ ساقْ  لْ  وْ حَ

اللْ الجْ تُورْ  اسْ والنا  مُ ابسط  نْ  مَ يا 

مالْ الجْ نُورْ  و  البْها  ة  جَ بَهْ الْبَسْ  من  يا 

االرْسالْ إمامْ  أيا  غيثْ  اللَّـهْ  ولْ  رسُ يا 

لَّى اتْعَ وقْ  للفُ ــراقْ  ــبُ ال ــهْ  بِ ــنْ  مَ يا 

ال الرُّسْ و  ــيَّــا  االنْــبِ ــه   ب ــرْتْ  ــخَ ــتَ افْ و 

األعلى ــأل  الــمَ ــلْ  ه ــلــيــهْ  اعْ ــوا  ــلُّ صَ

وَلَّى وَقْتاً  نا  أرْضْ يبْ  بالطِّ تْ  كَ حْ ضَ

االبْتِهاجْ لَّة  ابْحُ هْ  اللـَّ ساهْ  اكْ نْ  مَ يا 

اجْ الوَهَّ رَدْ  بالزَّمْ لْلَة  كَ امْ فْري  الدَّ الرَّفْرافْ 

التَّاجْ و  ضيبْ  القْ و  زة  جِ عْ بالمُ كْ  أيْــدَ

ناها اضْ وبْ  غُ اشْ من  تِي  جْ هْ مُ نْ  تَأمَ تَسْ

ناها بَهْ رْ  فَ تَظْ و  ــي  ــوارْحِ اجْ تَرْتاحْ  و 

ه طَ لينْ  رْسَ المُ ــامْ  إم ــاهْ  ــمَّ سَ دْ  بَعْ

ا أوْطاهَ االنْبِيَّاء  في  غيرُه  االَّ  راتَبْ  أمْ

الْقاها زاتُه  جِ عْ مُ رة  دْ القُ ابْساط  على  و 

نازَلْ المْ يَّدْ  سَ األمــانْ  ابْساط  على  و 

لْ ريقْ شاعَ ياها اشْ سْ اضْ مْ ياكْ الشَّ من اضْ

الوْحايَلْ من  حالي  عتَقْ  و  ي  بيدِ خودْ 

ولُه بَوْصُ ــتْ  ــرْحَ فَ الكْ  الفْ ــاليَــكْ  امْ و 

ــه اقْبُولُ و  ــه  بُّ ابْحُ ــرُوهْ  بَشْ ــا  امَّ ــدْ  بَعْ

ــه ــد انْزُولُ ن ــما عَ ــكْ السْ اليَ ــكاوْا امْ و ابْ

ولُه افْصُ دون  فَرْحها  أنْـــوارْ  فتح  و 

يجة الوْهِ ية  امْ السَّ يرْ  التَّنْوِ رَة  ضْ حَ على 

النْتيجة ــحْ  واضَ يا  اتْهادى  لْتقاكْ  لمُ

البهيجة رْفَة  شَ المْ الخاتَمْ  و  اللْوا  و 

هْ ــا طَ لَكْ ي ــا" و فَضْ ن ــه "االهْ لُ مــن فَضْ

ــه ولُ طُ ــقاوا طــه بَهْ ــا اسْ ــعْ ابْكاه دَمْ
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اللْ ما و الهْ وات انْجوم السْ من ابْهاكْ اضْ

رْسالْ يالمُ وبْ  جُ الحْ اليَكْ  امْ جاتْ  ليكْ 

االرْسالْ إمامْ  أيا  غيثْ  اللَّـهْ  ولْ  رسُ يا 

راجْ عْ المَ آفــاقْ  ناهْ  اسْ ارْتْقى  ــنْ  مَ يا 

اجْ الوَهَّ رْ  مَ القَ و  ومْ  النْجُ مع  سْ  مْ الشَّ و 

ــرَّاجْ الفَ ــقْ  الحَ ــرْ  بامَ ــلْ  بْرِي جَ ــكْ  لَ مْ حَ

االنْتاجْ يَّد  سِ يا  قْ  حَ رْشْ  العَ دت  شاهْ

نانْ دْ العَ يا  وانْ  االكْ سايَرْ  تْ  دَ هْ شَ ليكْ 

لْدانْ الوَ زِيْنُوا  و  نانْ  الجِ رَفْتْ  زَخْ ليك  و 

نانْ الجِ رُوضْ  بِبانْ  افْتَحْ  وانْ  رَضْ ليكْ  و 

مالْ اكْ و  جاهْ  و  رُتْبة  ال  الرُّسْ نْ  حسَ يا 

االقْوال ادْهاتْ  زُوا  جْ إيْعَ اثْناكْ  يحْ  دِ امْ في 

االرْسالْ إمامْ  أيا  غيثْ  اللَّـهْ  ولْ  رسُ يا 

وينْ التَّكْ ــلْ  ــبْ قَ ــا  ــن رَبْ نَــبَّــه  ــنْ  مَ يــا 

ــنْ لِّيي عَ ــى  عل إال  ــنْ  األمي ــه  ب ــد  صعَ و 

مايَلْ بَقْ طيبْ األرْضْ بالحْ داكْ اعْ و من اشْ

ــمايَلْ ــي الشْ ــا باهِ ــكْ ي ومَ دُ ــة بقْ فارْحَ

الوْحايَلْ من  حالي  عتَقْ  و  ي  بيدِ خودْ 

ي اجِ جا السَّ كْ على البْراجْ في الدْ مَ و اسْ

ي راجِ اسْ لْكْ  المُ مالَكْ  مْ  لْهُ عَ اجْ ليكْ 

ــي اتْراجِ ــالكْ  المْ و  ــى  نْتَهَ المُ رَة  ــدْ لسَ

ــي النَّاجِ ــرُورْ  بْ المَ ــا  ي ــوحْ  اللُّ شــفْت  و 

نَّة الجَ ــلَ  أهْ لْطانْ  سُ هو  ــتَ  انْ بايَنْ 

نى ورْ المْ لَتْ في اقْصُ تَفْ يانْ احْ ورْ العْ و حُ

نى يَفْ ليسْ  ياقُوتْ  و  يانْ  قْ عُ و  دْ  زَبْرَجَ

سايَلْ لْ  كُ دْ  قَصْ يا  تَكْ  ُمْ ا بيكْ  تْ  دَ عْ سَ

قايَلْ لسانْ  نى  عْ مَ نَّكْ  مَ فوا  يَوْصَ وال 

الوْحايَلْ من  حالي  عتَقْ  و  ي  بيدِ خودْ 

ابْدانُه في  آدامْ  رُوحْ  ونْ  اتْكُ قَبْلْ  من 

ابْشــانُه ــالكْ  المْ ايْســيرْ  ــادي  المن و 

ــي هو ماجي ــاتْ و اللِّ ــينْ ف رْت شِ و انْظَ
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ــنْ لي التَّقْ و  ــمْ  والَ العْ ســيدْ  ــوَّ  هُ هــذا 

األرْضينْ تْ  طَ انْبَسْ لُه  ألجْ اللّي  هذا 

رارْ االحْ بين  الخيرْ  رابْ  العْ وايَدْ  اعْ من 

يُنْصــارْ ــمْ  زْهُ بعَ ــرْ  قي احْ ــمْ  بجيهُ مــن 

تارْ خْ المُ يا  وفْ  طُ قْ مَ ودَكْ  جُ من  مْ  ودْهُ جُ

مالْ ــورْ الكْ ــة ابْحُ ــوا الفضال لَّمــا دَرْكُ كُ

االفْعالْ جميلْ  يا  فْ  طَ اعْ و  بالرَّافة  ودْ  جُ

االرْسالْ إمامْ  أيا  غيثْ  اللَّـهْ  ولْ  رسُ يا 

ــرارْ االبْ يدْ  سِ يا  لِينْ  رْسَ المُ بْ  قُطْ يا 

الجارْ وقْ  قُ بَحْ ــتُــه  ُمْ أ ــى  وَصَّ ــنْ  مَ يا 

رارْ تِمْ االسْ و  وامْ  ــدْ ال على  وْثِي  غَ أنْــتَ 

ألَوْطــارْ ةْ  ساعَ تِي  رْخْ صُ وَ  زِّي  عَ انْتَ  و 

رُور الحْ يُوم  صاة  العُ ــابْ  أرْق عتيقْ  يا 

رُورْ الغْ ريقْ  اطْ في  أفْعالِي  ومْ  شُ نِي  الحْ

ورْ مُ العُ من  فاتْ  اللِّي  أنْصيبْ  تْ  أتْنَبَّهْ

ــبْحانُه سُ ــي  رَبِّ ــهْ  لي اعْ ــى  لَّ صَ ــي  اللِّ

كانُوا ودُه  الوْجُ قْ  حَ ورْ  ابْحُ بْعْ  السَّ و 

ــرُه قي احْ ه  ــدُ ياخْ و  ــومْ  يُ ضْ بالمَ ــه  إيْرَفْعُ

كيْغيرُوا ليهْ  اعْ مْ  ماهُ لحْ ــنْ  أرْكَ من  و 

خيرُه إينالْ  ما  تَّى  حَ ــكْ  احَ ــدَّ مَ كيفْ 

لْ ة من ماكْ الكوثْرِي الهاطَ طَ ورْ نَقْ شُ اعْ

ــلْ واصَ ــايْلين  للسَّ وَدَّك  ــرَف  تَعْ يــف  كِ

الوْحايَلْ من  حالي  عتَقْ  و  ي  بيدِ خودْ 

الــبــارِي قْ  بالحَ ــيــنْ  الــعــارْفِ ــاجْ  ت يــا 

البُخارِي يثْ  دِ احْ في  الرْحيمْ  اوْصيلْ 

اقْمارِي و  ي  سِ مْ شَ يْ  ضَ و  نْزِي  كَ أنْتَ 

هارِي اجْ و  رِّي  سَ ق  دْ صَ و  ي  ظِ فْ حَ أنتَ 

ــرْ ــه البايَ رايْمُ ســيء بَجْ ــا شــفيعْ المُ ي

ــرْ دايَ الحْ و  ــاتْ  الحاف و  ــي  العقاب ــنْ  بي

رْ آجَ به  نَلْتْ  ال  و  ورْ  سُ خْ مَ لي  ضــاعْ 

ــارِي السَّ ر  ــدْ البَ ــة  لْعَ طَ ــا  ي ــة  االيغاثَ

فانُه اليَكْ وَصْ ــماواتْ و المْ ــبْع اسْ و السَّ
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ولْ األمالْ لَة و طُ فْ نيا و الغَ رْص في الدُّ الحَ

ــريرَة الحالْ ــة اشْ وُني ــا الدّ نْي ــدا الدُّ كَ هَ

االرْسالْ إمامْ  أيا  غيثْ  اللَّـهْ  ولْ  رسُ يا 

زْرْ الوَ لْ  مْ حَ ضايْ  اعْ واتْ  هَ بالشَّ اتقالُوا 

رْ دْ عُ مالي  ؤْلي  سُ انْهارْ  لي  رى  اجْ كيفْ 

رْ ــدْ قَ وال  ــعْ  يَــنْــفَ ــاهْ  ج فيهْ  االَّ  يُـــومْ 

رْ البْشَ يَّدْ  سِ يا  تَكْ  رْمْ حُ ظلْ  في  أنا 

برَوْناقْ ة  الفايْقَ لَّة  الحُ ذا  افَظْ  الحَ يا 

قاقْ تَحْ و  ة  فايْدَ هانَكْ  لَدْ رَة  نَشْ ود  خُ

داقْ بَحْ ــرْ  اوْزي وال  لْطانْ  سُ رْها  انْظَ ما 

الْ قَّ العُ من  كونْ  و  قَوْلي  لْ  تأمَّ و  اتْنَبَّه 

الْ بَطَّ ولْ  بقُ وَة  عْ الدَّ ــلَ  اهْ رُّوك  ايغُ ال 

االرْسالْ إمامْ  أيا  غيثْ  اللَّـهْ  ولْ  رسُ يا 

نِيدْ اهْ سامْ  احْ دْ  خُ صيدْ  القْ حافَظ  يا 

يدْ قِ تَعْ بال  لُوكْ  اسْ في  أنْضيدْ  رْ  وهَ جُ

صايَلْ يبُوا فِيه ذا الخْ رْوْ و يشِ إيْشيَبْ المَ

الوْسايَلْ و  رْ  كَ الدَّ في  ها  زَمْ يَهْ من  دْ  عْ سَ

الوْحايَلْ من  حالي  عتَقْ  و  ي  بيدِ خودْ 

ــورْ بُ خْ ــي مَ ــبْ اذْنُوبِ ي و كاتَ ــا ســاهِ وأن

ورْ طُ مَسْ دَرْتْ  بما  تِي  يفْ حِ اصْ تابْ  اكْ و 

ورْ قُ فْ مَ وَ  هُ من  على  نِي  اغْ لَّى  يَتْعَ وال 

بْرُورْ المَ مْ  نَعْ يا  ماكْ  احْ في  نِي  تعْ مَ

راقِي ــداكْ  ل نْها  امْحاسَ يرْ  تَنْوِ ــرْ  سَ

تاقِي ــلْ  كُ بالزِّينْ  بِي  تَسْ رَة  ــدْ عَ ــنْ  كَ

راقِي قامْ  امْ في  مالي  دو  بْها  جَ احْ وال 

سايَلْ المْ في  ولْ  جُ و  مْ  هْ بالفَ نَكْ  دَهْ لْ  حَ

النَّاقَلْ يا  هْ  اللـَّ بدْ  عَ في  هْ  اللـَّ يَّتْ  مِ أكْ

الوْحايَلْ من  حالي  عتَقْ  و  ي  بيدِ خودْ 

الحامِي رْ  مْ كالجَ يدْ  حِ الجْ قَلْبْ  عْ  يَلْسَ

ــي دامِ رَگبَة  عــنْ  يَّدْ  جِ ــهْ  بِ ـنْ  زِيـَّ ما   

ورْ فُ غْ ــي مَ د و ذَنْبِ وتْ شــاهَ ــتُورْ انْمُ سْ مَ
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ــدْ لِي بالتَّقْ ــظْ  يالحافَ ــيدْ  لَنْشِ ــي  ضِ أحَ

يدْ عِ مُ يا  قُلْ  و  يدْ  جِ المْ مْ  نَعْ سأَلْ  و 

ــي المِ اكْ ــظْ  افَ الحَ ــا  ي ــدْ  إيْبِي ــداكْ  نْ عَ

ــي الَّمِ عَ ــا  يَّ هَ ــنِيدْ  اسْ ــرِي  بْ لحَ ــنْ  كُ

ــي المِِ العَ ــدْ  ي صِ القْ ــاجْ  نَسَّ ــمْ  ارْحَ و 
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ــوم رَمْضان ــالَة على من جانا بصُ الصْ

تَان ــق دُون بُهْ ي قِ ين احْ و الْدِي جــا بالدِّ

نَان دْ الَم على النْبِي العَ الة و السَّ الصْ

ــالَّم ــم العَ ــي نَعْ ــبْحان اهللاَّ خالْقِ سُ

ــام يــف رَاد عــن ســايَر األيَّ ــرَّف كِ اتْصَ

ــيَّد اوْالَدْ آدَام ــودْ سَ ــيَّد الوْجُ لَقْ سِ اخْ

ق ه الحَ عُ لُوق وَاضْ خْ ولَى مَ ارْ المُ من انْوَ

ق قَّ حَ ون من امْ ون الكُ كان من قَبْل إيْكُ

لْق ــبْحانُه خالَق الخَ ثُه سُ ألنه رَاد يَبَعْ

ــح ايْبَان ــن آدام واضَ بِي ــيْبُه فُوق جْ سَ

ــفْ بتَبْيَان ــه فــي حــواء كي ثُ ــه بَعْ ألنُ

ة من نُور رِيمْ مــن قَبْضَ م الكْ ــه نَعْ لُ عْ جَ

ارُه انْوَ من  لُوق  خْ مَ اهللا  لَقْ  خْ ما  ل  كُ

انْهارُه في  ج  الحَ و  الزَّكاة  و  الة  الصْ

انْصارُه على  ا  الرْضَ و  د  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

ور مُ عْ المَ لْك  المُ مالَكْ  يَات  االشْ بادَعْ 

ور افْجُ ير  غِ من  ه  اخاليْقُ في  م  الحاكَ

ور هُ مْ الجَ ول  مُ البْها  كامَل  د  مَّ حَ مُ

الَيَق الخْ يع  مِ جْ و  لُوقات  خْ المَ سابَق 

سابَق نُور  لُوق  خْ مَ ولَى  المُ يَابْ  غْ في 

شارْق نُور  آدَام  بِين  اجْ ــوقْ  فُ يْبُه  سَ

دَارُوا بِــه  گــاعْ  ب  وَاكَ الكْ الل  هْ كَ

رَارُه اسْ رَة  ظاهْ ها  هْ أوْجَ فُوقْ  من  عاد 
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نَان دْ الَم على النْبِي العَ الة و السَّ الصْ

ــنْ الزِّينْ ــدَى زِي ــورْ الهْ ــل نُ ســار يَنْتْقَ

ين كِ ــزْ و تَمْ ــرِيعْ بالعَ يفْ بالغــة سْ كِ

رِين الَب اخْ ــل لصْ ارْ يَنْتْقَ نان صَ دْ مــن عَ

ور هُ نِين و اشْ بْد اهللا ابْقى اسْ ه عَ في اوْجَ

ور ــول القْضى و االمُ ثُه مُ ــونْ رَاد ايْبَعْ لُ

ــى نُور نْهــا بالرْضا عل رُه فــي بطَ ــوْ صُ

ان سَ يم الحْ دَى اقْدِ بان لُه رَاس من الهْ

وَان ــورْ االكْ ــة لنُ اعَ ــن الطَّ ــه وَدْنِي دَارْ لُ

نَان دْ الَم على النْبِي العَ الة و السَّ الصْ

ــور كُ ــه مــن التَّفْ ــم لُ ــبْ دَارْهُ واجَ احْ

ينُه من النُّور ــث عِ ي دِ ــك في الحْ لَ و كدَ

ور نْجُ ــودْ الغَ مُ ــد عَ ــنانْ من الزُّهْ و اسْ

يَات يم االشْ ظِ يَا اعْ ه من الحْ هُ دَارْ لُه وَجْ

وَات قْ و اضْ مْس حَ اتْ الشَّ من ابْهاه اتْبَهَ

ــان ــد اهللا بِبْيَ بْ ــب عَ لْ ــبْ الصَّ لْ مــن صُ

ــه اتُ أمَّ شــافَع  ــه  علِي اهللا  ــى  لَّ صَ

انْصارُه على  ا  الرْضَ و  د  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

نَّان المَ ة  مَ كْ بِحَ رِين  اهْ الطَّ الَب  صْ في 

نَان دْ عَ ه  ــدُ جَ الثْنَى  ــازَغ  ب لألرْحام 

رْفان العَ ــوَاد  اجْ ــس  رايَ ــالَــبْ  ألَبُــوطَ

نُّه مَ إيْهابْ  لُه  ع  ضَ يَخْ شافُه  من  لْ  كُ

بأدْنُه رِيع  اسْ ينَة  أمِ ن  لِبْطَ ل  يَنْتَقَ

شانُه يم  ظِ اعْ رَبِّي  ر  قَدَّ و  رَاد  كيفْ 

ــرَارَه اسْ ادْيَة  هَ ادْي  الهَ اه  مَّ سَ باشْ 

ارُه لدَ تُه  طاعْ من  ة  يعَ طِ مْ و  ة  طايْعَ

انْصارُه على  ا  الرْضَ و  د  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

ابْعاتُه و  وتُه  مُ لُوق  الخْ في  ر  كَّ يَتْفَ

الَتُه قْ مُ م  الفاهَ يا  اهللاّ  ــورْ  نُ من 

فاتُه صِ في  رَة  األَخْ و  نْيا  الدُّ في  د  زَاهَ

تُه مْ كَ احْ ة  ــدَ ــافْ ن اهللا  إالَّ  ـــه  ِلَ الإ

رَتُه بَشْ من  ابْهاوْا  الَلْ  الهْ و  ومْ  النْجُ و 
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ــحْ بَنْبَات ي حِ رَة صْ دْ ــاهْ من القُ دَارْ لُه فَ

رْفَان ــا العَ ــؤْ ي لُ ــنِيه مــن لُؤْ ــه سَ دَارْ لُ

ان بْ فِيه ما كَ دْ ثْ صــادَقْ و الكَ دَ إال يَحْ

نَان دْ الَم على النْبِي العَ الة و السَّ الصْ

ــا تَرْضَ ــا  يَ الحْ ــه  لُ دَارْ  الرْضــا  مــن 

ــا ــا و اقْضَ بَ ــه اقْ ــع دَارْ لُ مــن التَوَاضُ

ا ضَ فْ م لُه حَ لَهُ عْ ا جَ ــخَ يه من السْ ايْدِ

رَاضْ يبْ االغْ ا ابْطِ ر من البْهَ دْ ــه صَ دَارْ لُ

اض ــالَص دُون تَبْغَ ــه قَلْب من اإلِخْ دَارْ لُ

اض بْتْها في االلْفَ ة جَ بْدَ نَانَة كَ من الحْ

--------------------------------

--------------------------------

نَان دْ الَم على النْبِي العَ الة و السَّ الصْ

ــاع نَ قْ ــنْ مَ ــه بطَ ــة دَارْ لُ نَاعَ مــن القْ

اع ــمَّ سَ ــا  ي ــة  مَ صْ بالعَ ــرْتُه  ابْشَ

دا ارْوِيتُه كْ ا هَ يحْ كمَ حِ يثْ اصْ دِ في الحْ

بَارُه ادْقَة اخْ قْ الصَّ دْ ان من الصَّ و اللْسَ

ارُه وَ اسْ اقْرَى  وَى  الهْ علَى  ق  يَنْطَ ليس 

انْصارُه على  ا  الرْضَ و  د  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

ي رَاضِ ي  بالرَّاضِ اه  ارْضَ ي  رضِ مَ ي  راضِ

ي ثْلُه قَاضِ ى وال مَ ه كما قضَ في عبيدُ

ي اظِ فَّ أحَ بَتْنِين  رَام  الحْ مــادَّة  من 

ي فَاضِ بَاح  القْ ومن  للّحياء  بِيتْ  عادَ 

ي رَاضِ يقْ  حقِ ه  يدُ سِ في  النِّيَّة  الَص  خَ

ي راضِ جودُه  من  عن  نَّة  حَ بالمْ نْ  تحَ

---------------------------------

-----------------------------------

انْصارُه على  ا  الرْضَ و  د  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

ه تاعُ امَ في  ه  يدُ سِ اه  طَ اعْ باللِّي  قانَعْ 

ه ناعُ تَصْ في  رَاد  يفْ  كِ والَه  مُ ه  لْقُ خَ

ــي يَّاضِ ــرْ الفِ ــا البْحَ ــمْ كمَ رِي ــوَّاد اكْ جَ
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رَاع ــم لُه مــن الوْ هُ ــن خلَقْ يْ ضِ خْ و الفَ

ــاع ــه طَ ام ل ــتِقَ ان االسْ ــيقَ ــه سِ دَارْ لُ

اع فَ شْ ينْ للمَ مِ دْ ة دَارْ القَ ــفاعَ من الشْ

------------------------------------

ــان رْفَ العَ ــا  يَ ــوه  بُ َدَام  أ ات  ــتْقَ اسْ ــه  ب

ان بْ الشَّ فْ صاحَ و و اللُّطْ فْ نُّه بعَ تَابْ عَ

نَان دْ الَم على النْبِي العَ الة و السَّ الصْ

وفَان ــضْ الطُّ ــوحْ مــن فَيْ ى نُ ــه نَجَّ وبِ

ــد النِّيرَان هْ لِيلْ من صَ ــم الخْ ي و ابْرَاهِ

يزَان يل المِ ــماعِ بِيحْ اسَ ــه الدْ ا ب و افْدَ

انِي حَ ى مــن المْ ــوب انْجَ ــام أيُ به اإلمَ

ــي العانِ ــا  رَبْنَ ــة  مَ النَّغْ ــاه  طَ اعْ دَاوُودْ 

ــلَيْمان به ثانِي ــك لسُ لْ ع المُ ــه رَجَّ و بِ

وتْ زَرْبَان ن الحُ رَج مَن بَطْ و به يُونَسْ اخْ

يَان رُور العِ تْ لُه بالسْ عَ وب رَجْ قُ و بِه يَعْ

ه رَاعُ تُوْ رْ  شاهَ يحْ  حِ الصْ يثْ  دِ الحْ فِي 

ــة اعَ ــه طَ ام لِ ــقَ ين و التَّسْ مِ ــقْ سَ امْ

ة اعَ فَ بالشْ لُوقَات  خْ للمَ عْ  فَّ شَ المْ

-------------------------------------

يَارُه اغْ ى  لْتَقَّ و  رَة  جْ الشَّ من  الْ  كَ يُومْ 

ارُه ارْقَة انَوَ بُوبْ الشَّ حْ بِيبْ المَ من الحْ

انْصارُه على  ا  الرْضَ و  د  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

يَانُه دْ عَ رْقُوا  غَ فَاشْ  وجْ  المُ رَقْ  غْ من 

انُه دُخَّ و  يم  حِِ الجْ و  رُود  النَّمْ ــارْ  نَ

انُه ــبْحَ سُ ــمْ  عالَ ــفْ  ي كِ ــوه  خُ وإال 

نَا هْ في  ادْ  عَ و  رْ  ضُ نْ  مَ والَنَا  مُ اه  فَ اشْ

نَة جْ ينْ من العَ نَع كما الطِّ يدْ اصْ دِ الحْ

ينَة مِ وَلْدْ  التَّاجْ  ولْ  مُ اتَمْ  الخَ بْ  صاحَ

ارُه ابْحَ في  وتْ  الحُ به  يَّبْ  غَ ما  د  بَعْ

رَارُه اضْ من  اه  فَ شْ لُه  ت  ضَ نَغْ ما  د  بَعْ

ــه رَانُ ــيدْ اقْ ــد سِ مَ ــى أَحْ ــى اهللاّ علَ صل

ــوا اعُ طَ ــم  والْهُ لمُ ــه  ارْحُ وَ جْ و  ــه  الَقُ اخْ
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نَان دْ الَم على النْبِي العَ الة و السَّ الصْ

احْ ــفْ يُوماً طَ بْ يُوسَ ى من الجُ به انْجَ

يَاح ه من لَجْ مُ صْ ه و عَ لْمُ ــى كَ و موسَ

ــاح حَ ــدْ التَّصْ ــا خُ ــى رُوحْ رَبْنَ يسَ و عِ

قْ و اللُّوح رْشْ حَ تُوبْ على العَ كْ ه مَ مُ أسْ

وح وْضُ قْ مَ يحْ حَ حِ تُوبْ اصْ كْ ي مَ رْسِ على الكُ

وح دُ مْ ي المَ مِ زَات الهاشْ جِ عْ بْ المُ صاحَ

ان ح بالسْ يحْ فَصْ حِ بْ اصْ د الدُ هَّ به شَ

نَّان ــولْ مــن المَ رْسُ د مَ مَّ حَ ــا مُ ــتْ يَ أنْ

نَان دْ الَم على النْبِي العَ الة و السَّ الصْ

بان هْ ــلُوكْ الدَّ ر النْفِيس في سْ د الدُّ خُ

نْحْ اإلِنْســان رْ جَ دْ مان في صَ ــرْ الرَّحْ سَ

رْفَان ــع للعَ ضَ ــظْ االوْزَان رُوفْ و اخْ حافَ

تْمان دْ الكُ يْتِي بَعْ ــمِ ثْ عن اسْ و الباحَ

انْصارُه على  ا  الرْضَ و  د  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

ــوا رَاحُ نُّه  عَ و  ـــاوَه  ارْمَ وتْ  الخُ ــومْ  يُ

وا احُ جَ ثْلُه  مَ من  ل  كُ ه  يْحُ إيْجِ ون  فَرْعُ

لَتْ االرواحُ مْ د حَ مَ ي أحْ مِ اشْ من نُورْ الهَ

تِيقْ االرْوَاحْ انُه اعْ بْحَ ولَى سَ مْ المُ و اسْ

رَاح الشُّ على  رْوِي  مَ نَّة  الجَ بابَ  نْدْ  عَ و 

الَح المْ يدْ  سِ ة  مَ الرَّحْ يْن  عَ نَى  الغْ نْز  كَ

ارُه ــــدَ اقْ ــة  عــالْــيَ اهللا  إالّ  ــه  الَإلـَ

يارُه اخْ يا  لْق  للخَ ة  مَ بالرَّحْ لَك  رَسْ

انْصارُه على  ا  الرْضَ و  د  مَّ حَ مُ نا  يدْ سِ

قانِي دَهْ ر  ماهَ البِيبْ  ــرِي  دَهْ ة  نْعَ صَ

طانِي اعْ يْن  شَ عن  وَان  االكْ رَبْ  د  مْ بحَ

ــي بْنِيرَانِ اوْه  ــوَ ينْكَ ــان  ي دْ العَ ــي  لِّ خَ

ــي وقانِ الفُ ــي  رَبِّ ــالَم  اغْ ــادَر  الق ــد  بْ عَ

ه ــور مركاحُ د المن مَ ــى اهللا علَى أَحْ لَّ صَ

انِي سَّ ــرِيفْ الحَ بْ الشْ طْ ــل القُ من نَسْ

انتهت القصيدة
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المْ االسْ نعمة  على  دْ  مْ الحَ هْ  للـَّ قْ  حَ

األنامْ خيرْ  لِّيتْ  صَ ي  الماحِ بِيبْ  الحْ على 

وبْ اللقاحْ الكامْ شُ نْسْ انْباتْ اعْ دادْ جَ اعْ

رامْ دينْ االكْ حابْ الماجْ و الرْضى على االصْ

آالمْ لْ  كُ الجْ  اعْ البيتْ  ل  اهْ ــرافْ  االشْ و 

مامْ الهْ وْتْ  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

ــرِيــبْ ــزْ الــتَّــقْ ــدْ بــعَ ــأيَّ ــمْ يــاالمــيــرْ ال

النْجيبْ رْسْ  الجَ و  وْتْ  الغَ يَسقى  نَّكْ  مَ

جيبْ و  رْ  لألمْ رْ  تَمَ مَسْ مطيعْ  و  عْ  سامَ

التَّشغيبْ دْ  شَ في  جاكْ  رْوْ  مَ من  أما 

لْطانْ السُّ يا  ـهْ  اللـَّ عبدْ  يابْن  صارخني 

يْطانْ ريحْ گَ كْ في الضْ فَ طْ ما انْزُولْ على عَ

سانْ الحْ و  الوْفا  و  الرَّافة  هل  اللْ  اهْ يا 

ــسْ ــوالي ادْري ــا مُ ــالجْ ي ــي بالعْ ــزَمْ ل اعْ

آدامْ اوْالدْ  من  تَوْفى  اسْ من  بها  فــازْ 

مْ اجَ السَّ ما  السْ زْنْ  مَ و  رْ  البَحْ وجْ  مُ دْ  عَ

ايَمْ الدَّ نِي  الغْ قْ  الحَ لْمْ  عَ في  ما  عدادْ  و 

مْ ناسَ رْ  زَهْ االيكاتْ  صانْ  اغْ في  بَقْ  اعْ ما 

ــمْ رايَ الجْ و  ــيَّاتْ  السِّ ــرْ  فَّ اتْكَ ــمْ  بْهُ بحُ

رايَمْ بالكْ ادْريـــسْ  ــوالي  مُ يا  يتْنا  غِ

نِيسْ التَّدْ بهْ  اشْ ما  رَة  اهْ الطَّ رَة  للزّهْ

ليسْ اجْ ماكْ  احْ بابْ  نْد  عَ الوَقْتْ  إمامْ  و 

يسْ كِ تَعْ ال  زايَرْ  لْ  لكُ ة  اجَ الحَ ي  ضِ يَقْ

الْبيسْ رْحْ  الفَ تُوبْ  زانْ  االحْ دْ  بَعْ عْ  ارْجَ و 

ــي نِّ عَ ــرْ  غي ــنْ  سَ الحَ ــى  ثَنَّ المُ ــنَ  يابْ

لْنِي اوْصَ ما  وَقْتْ  سانَكْ  احْ ودْ  نَرْتْجى 

نِّي ظَ في  ما  ــالْ  أنَّ ــكْ  شَ بال  ــرُوقْ  اتْ إال 
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كامْ الحْ ودْ  انْفُ في  زْ  جَ تَعْ االَّ  ياالميرْ 

لْ االقْوامْ عوه جَ مْ تُه سَ كايْ ليكْ ارْفَعْ اشْ

مامْ الهْ وْتْ  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

كيتْ ه و اشْ قامُ يتْ لمْ نْ والِي امْشِ ما مَ

كيتْ ي كيفْ احْ مِ ولْ نَظْ جُ تُه في اسْ حْ و مدَ

بيتْ لي  قَبْلُوا  ما  المْ  اكْ لي  وا  عُ مْ سَ ما 

البِيتْ رَبْ  رضا  و  جادْ  نينْ  امْ اليُومْ  و 

صادْ يقْ و  رْبْنا  غَ في  يزار  من  فَضلْ  يا 

جادْ رافْ االمْ دْ االشْ كْ يا جَ رْمَ تْ في حُ زَگْ

وادْ الجْ ــرْدُوهْ  طَ سايَلْ  عن  لْنا  قَ اعْ ما 

دامْ القْ يينْ  اخْ السَّ ودْ  بالجُ دْ  هَ تَشْ ليكْ 

وشْ البْكامْ وا و الوْحُ دُ هْ نْ إيشَ االنْسْ و الجَ

مامْ الهْ وْت  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

فَيَّاضْ ــمْ  دايَ التْرا  على  رُه  بَحْ من  يا 

ي األغراض فِ نْتْرَة تَشْ خَ ة امْ فَ طْ فْ عَ طَ اعْ

ادْريسْ والي  مُ يا  ليكْ  ه  اللـَّ ني  مْ الهَ و 

الزَمْ ــرْطْ  شَ مالْ  يُعْ ــرْ  أمَ تِي  فْ طَ اعْ إال 

مْ اشَ حَ تْ  عْ ارْجَ إلى  ودْ  سُ الحْ فايَة  اشْ يا 

رايَمْ بالكْ ادْريـــسْ  ــوالي  مُ يا  يتْنا  غِ

يسْ ِيقِ إ ريعْ  اسْ دْ  إيمَ إلى  نِّي  ظَ في  كان 

يسْ رْفْ الوْجِ شا و الطَّ لْبْ و الحْ ورْ الْقَ ضُ بَحْ

اوْقيسْ عاعْ  بَشْ لي  بانْ  وْ  ضُ ال  مْ  نْهُ مَ

يسْ دِ التَّقْ ليه  من  اللْ  الجْ ذا  نِي  رَمْ اكْ

اتْنادِي اللْغا  ــابْ  أرْب بيه  من  يارْ  اخْ يا 

الهادِي النْبِي  رْمْ  حُ في  الضبية  تْ  زوگَ

عادِي زارْ  لَوْ سبيلْ  في  ثْلِي  مَ حى  اضْ لَوْ 

حاتَمْ مْ  هُ تاجْ مع  زيدْ  و  عادي  ثيلْ  كمْ

ــمْ والَ العْ ســايَرْ  و  ــنْ  بَرِّي و  ــورْ  البْحُ و 

رايَمْ بالكْ ادْريـــسْ  ــوالي  مُ يا  يتنا  غِ

ايْبيسْ آنْ  مْ ظَ لْتِي  غَ رُوضْ  تَتْرُكْ  ال 

العيسْ بين  ابْكارْها  على  ناقَة  ة  فَ طْ عَ
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فاضْ يَخْ ما  لُوها  اعْ نْزْلَة  مَ كْ  اسَ مَ يا 

تاضْ غْ مَ قَلْبِي  م  تْهَ مَسْ ولْهانْ  جيتَكْ 

ودْ سانْ و الجُ فَ الحْ يا مقامْ الخيرْ و كهْ

ودْ رْشُ المَ مي  الهاشْ رْشي  القُ نِي  سَ يالْحَ

ودْ قُ فْ لْ مَ رْبَة و كُ نْ و الغُ ساكَ تْ المْ نيدَ اسْ

يامْ الخْ نِينْ  اكْ السَّ و  قَرْياتْ  و  المدن  لَ  اهْ

المْ الكْ حْ  صْ ابْفَ اتْنادِي  و  بْ  تَرْغَ كافَّة 

مامْ الهْ وْت  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

مْ ماكُ من  ه  رْسُ غَ ارْياضْ  ي  قِ يَسْ الَّ  من 

مْ ماكُ احْ في  ارْبَحْ  و  فازْ  و  نى  نَغْ الَّ  من 

ــمْ واكُ بَــدْ ــه  داتُ ــقــامْ  اسْ يَبْرى  الَّ  من 

مْ بَثْناكُ رْ  جَ الفْ و  جا  الدْ رْ  بَــدْ دْ  هَ يَشْ

ولْ رْسُ ة النْبِي المَ مَ كْ عينْ الرَّحْ دَّ ادْخيلْ جَ

ــولْ البت ــمْ  هُ امْ و  ــنَيْنْ  سَ بالحَ ــلْ  ادْخي

بُولْ القْ ريفْ  اشْ الوَسيلَة  بَأمامْ  ادْخيلْ 

ميسْ اشْ ضياهْ  عليك  النْبِي  نُّورْ  من  يا 

بيسْ وبْ اكْ تْعُ نِي مَ رْ ساكْ كْ وسْ الفَ سُ حْ مَ

بنُودُه ة  الخافْقَ لْطانْ  السُّ بْ  طْ القُ يا 

ودُه دُ اجْ من  لْمْ  الحَ و  لْ  ضَ الفْ الوارَثْ  يا 

ــودُوا كيْلُ مــاكْ  بَحْ ــرة  فُقْ و  ــنْ  غانْيي

ــمْ آسَ مْ  ليلْهُ ــرَفْ  نَــعْ االَّ  ــطــارْ  االقْ و 

مْ الرَّاحَ نِي  الغْ لْ  فَضْ من  مْ  تَرْحَ كافَّة  و 

رايَمْ بالكْ ادْريـــسْ  ــوالي  مُ يا  يتنا  غِ

انْفيسْ ــرْ  زَهْ ة  جَ بَهْ ينالْ  ما  رَكْ  ــدْ يَ ما 

ليسْ فْ مَ رْ  فَ اصْ وامْ  الدْ على  جيبُه  يَبْقى 

سيسْ احْ ومْ  قُ مَسْ لْتُه  عَ رْ  ابْضُ زالْ  ال 

البَرْجيسْ و  الثْرِيَّا  بْ  واكَ اكْ وا  دُ هْ يشَ و 

اآللْ ة  رْمَ حُ و  صحابُه  و  ه  بَزْواجُ ادْخيلْ 

االبطالْ إمامْ  علي  والي  مُ كْ  دَّ جَ ادْخيلْ 

مالْ الكْ ناسْ  يخْ  شِ ي  لَمِ العَ امْشيسْ  بن 

والي ادْريسْ جيتك الهمني اهللا ليك يا مُ

ــوالي ادْريسْ ــرَّكْ امُ ــنْ اوْصــافْ سَ سْ بحُ
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امْ للْطَ يفْ  سِ زيرْ  لَوْ دْ  راشَ دْ  جاهَ المْ و 

امْ جَّ ي الحَ كِ ليمانْ مع الدْ ادْخيلْ جاهْ اسْ

مامْ الهْ وْت  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

ينْ اليقِ لْ  هَ لْ  فَ حْ مَ سراجْ  يا  ودَكْ  بوْجُ

ينْ الدِّ رْ  انْشهَ و  النْبِي  لَّة  مَ انتصرت 

ينْ رْتَدِّ المُ ارْقابْ  دى  لَهْ سيفْ  قطعْ  و 

ــنْ وبِي للمُ ــادَة  ب العْ دْ  امْســاجَ ــاتْ  نَبْن

لُوبْ بالنُّورْ ــنَ القْ لْ امْ هْ يمْ الجَ ونطــرَدْ غِ

ــرُورْ ــرَّكْ يا بديعْ السْ ــنْ سَ بانَتْ امْحاسَ

ورْ هُ مْ ل جُ مى في كُ ظْ ــا العْ رَتْ األوْليَّ هْ ظَ

تُرْحــامْ ــقْ  حَ األرْضْ  ــكْ  لَ ألجْ ــزُولْ  اتْ ــا  م

ــا اإلمامْ ــه فيــك ي تُ مْ كَ ــه احْ وضــع اللـَّ

مامْ الهْ وْت  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

نُونْ كْ رْ المَ ــدُّ ــي ال ــق صافِ ــرَفْ حَ ــا يَعْ م

ــون نُ الفْ ــر  واهَ بجْ ــكام  للب ــقْ  كالنَّاطَ

وارَمْ الصْ ة  رْكَ عَ في  رْبْ  الحَ ارْجالْ  رايَسْ 

مْ راسَ وايَحْ المْ و والِي في اسْ لْ من هُ و كُ

رايَمْ بالكْ ادْريـــسْ  ــوالي  مُ يا  يتنا  غِ

انْحيسْ برجْ  في  كانْ  د  بَعْ رْب  الغَ عادْ  اسْ

يسْ كِ التَّعْ دْ  بَعْ ه  جُ نْهْ مَ قامْ  اسْ قْ  الحَ و 

قُسيسْ وال  ارْهيبْ  ابقى  ال  و  رْ  هْ بالقَ

ــسْ ري التَّدْ و  ــالوَة  التْ و  ــم  لْ العَ ــون  فنُ و 

نارَة المْ من  ة  لْمَ الظَّ رَادْ  تَطْ ما  ثيلْ  امْ

ــيارَة بْ السِّ واكَ ــان لألبصــار اكْ مــا تب اكْ

ــارَة م بالعْ ــرِبْ  غْ المَ ارضْ  بشــارَة  ــا  ي

رايَمْ ــات و الجْ ــظْ مــن ســايَرْ اآلف فَ تَنْحْ

كايَمْ م الحْ ــه حاكَ لْكُ ــة المالَكْ مُ ابْهيبَ

رايَمْ بالكْ ادْريـــسْ  ــوالي  مُ يا  يتنا  غِ

كيسْ و  ـــارَفْ  ع تُه  بقيمْ ــرْ  ــاجَ ت إال 

يسْ القِ رْوْ  مَ بشعر  جامْ  للعْ دْ  كالنَّاشَ

ــوالي ادْريسْ ــا مُ ــوْتْ ي ــا الغَ ــودَكْ ي بَوْجُ
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يُونْ صْ يبْ المَ مْ الزْكيم في الطِّ كيفْ إيشَ

ــونْ ــل زَرْهُ ــرْ فــي جب ــؤْ و التْبَ لُ ــز اللُّؤْ نْ كَ

االبْصــارْ ــوْ  ضَ ــرْ  ق و  زارْ  الَّ  مــن  را  ءاشْ 

ــرارْ سْ ن المَ حْ لْ في الصَّ واشْ را مــن الَّ نَقَّ

ــل و انْهارْ ــفْ فيه لي تكَ واشْ را مــن الَّ اعْ

االقْتحــامْ ــة  فَ لَهْ ــرَّدْ  بَ الَّ  مــن  را  واشْ 

وفْ  دَمعْ  االنيامْ بَتْ  بالشُّ كْ رَة  سَ دْ نْ  عَ كَ

مامْ الهْ وْت  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

ــاجْ الوَهَّ ــرْ  ني المْ المقــام  ــولْ  مُ ــا  أي

ــة و التَّاجْ لَّ ــريفْ بالحُ ــامْ الشْ ق ــتْ امْ نَعْ

ــنْ ادْباجْ سْ لَّة حُ ــونْ حُ لْ لُ و لبــس مــن كُ

ــرْ يَرْمِي بمواجْ ــزُه كما البْحَ نْ بــح كَ و اصْ

رُورْ غْ ــا المَ ــورْ ي بلْ النُّ ــة جَ بَّ حَ ــوقْ المْ شُ

ــرُورْ بْ المَ الزْكــي  ــا  نَبين ــا  رْن أمَ ــفْ  كي

رُورْ راحْ و اسْ اتْعيشْ هانِي في ازْمانَكْ بالفْ

انْعيس رْف  بُوطَ البْها  نْ  امْحاسَ ويصيف 

سيسْ رْها في حال اخْ و النَّاس في ضيم فقَ

بَرْ القْ داك  ــمْ  ضَ ابْما  هْ  للـَّ حترَمْ  و 

رْ كُ يَدْ سارْ  و  ة  بْرُوكَ المَ بَّة  القُ قابَلْ  و 

رْ جَ الفْ ريحْ  الضْ في  لَّى  صَ الَّ  من  را  واشْ 

مْ مْ ناسَ عْ ة بطَ صَّ ياهْ في ديكْ الخُ من امْ

ــمْ ــدل النْغايَ ــلْ و تب لَّ ــن اتْهَ ــوت زي بصُ

ــمْ رايَ بالكْ ــسْ  ادْري ــوالي  مُ ــا  ي ــا  يتن غِ

ليسْ اغْ داجْ  في  نارْتُه  امْ ارْخى  رْ  كبْدَ

ــسْ ري ــة راحْ اعْ ــة اوجيب ــلْطانْ بجارْيَ سُ

ليسْ اسْ رْ  خضَ أوْ  جلْنارْ  ر  صفَ و  ابْيَضْ 

كيسْ دْ  ياخُ بيلُه  اسْ من  دينارْ  طالَبْ 

ــارَة الزْي و  ــرْ  كْ الدَّ ــرُورْ  الغْ ــة  دَنْيَ ــالجْ  اعْ

ــزارَة ــياتَلْ الغْ ــورْ السْ ــد قب ــاء عن ع بالدُّ

البْشارَة لَّة  حُ و  رُومْ  كْ مَ دْ  شاهَ وتْ  انْمُ

ــوالي ادْريسْ لْ مُ ضَ ــودْ و الفْ ــوعْ الجُ يَنْبُ

ــسْ ادْري ــوالي  مُ ــكْ  تَ حاجْ رَدْتْ  إال  زور 
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ــالمْ ــمْ اغْ رايَ ــرَمْ مــن كانْ لهــذا الكْ يَنْكْ

جامْ رابْ و اعْ ــيدْ العْ ي يا بن سِ حِ دْ أقبل مَ

مامْ الهْ وْت  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

ياهْ ــنْ اضْ سْ ــي حُ نِّ ــبْ عَ رْ االَّ إيغي ــدْ ــا بَ ي

ــواهْ ــي بنســيمْ اهْ تِ جْ هْ ــوانْ مُ ــرَب دي اخْ

ماهْ ريحْ و مــن في احْ دْ الضْ گّ مهمــا نَتْفَ

ناهْ ــبْحَ سُ ــيَّ  لِ اعْ ــي  خالْقِ ــة  منَّ مــن 

رابْ ــوادْ االعْ ــى اجْ ــجْ يَنْحازْ عل لَّ مــن اتْوَ

تاقْ النْجابْ سْ و االعْ وامَ رُوعْ و القْ لَ الدْ اهْ

لْ األدابْ قْ و الوْفا و هَ دْ فا و الصَّ ــلَ الصْ اهْ

االنْسامْ بْ  اتْهَ ما  هْ مَ قْ  تَنْشَ نَسْ مْ  طيبْهُ

بْســامْ تْ في ارْياض مَ بْحَ ــار إذا صَ كاالزه

مامْ الهْ وْت  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

ــوْ ل ــمْك العُ لُهــا سَ ــة اعْ نزْلَ ــدْ مَ ــا رايَ ي

وْ رْبْهــا من بحــرْ اللَّهْ ــرُوجْ كُ ــزَمْ بخْ و اعْ

الزَمْ امْ ها  دْ جْ مَ على  كانْ  من  حْ  ينَجَ و 

مْ هاشَ اوالدْ  في  يَّة  جِ اسْ بُولْ  القْ اليَنْ 

ــمْ رايَ بالكْ ــسْ  ادْري ــوالي  مُ ــا  ي ــا  يتن غِ

ليسْ اغْ المْ  اظْ ناهْ  اسْ مع  لي  رَضْ  يَعْ وال 

ة قيسْ جَ هْ بْ داتْ لَيْلى مُ رَب حُ كيفْ اخْ

ايْميسْ انْسيمْ  دُونْ  نِي  ابْساكْ سْ  انْحَ

ونِيسْ و  وى  طْ سَ رْبْتِي  لغُ رَبِّي  لَكْ  عْ جَ

هيبة مْ  رْتْهُ ازْمَ في  رَكْ  ــدْ ي و  عْ  يَرْتْفَ

ة ارْطيبْة قَ يُوفْ و االرْماحْ الرَّاشْ لَ السْ اهْ

ريبة دُونْ  لْمْ  حَ و  ولْ  مُ كْ المَ لْمْ  عَ لْ  هَ

بالنْسايَمْ الرُّوضْ  طيبْ  بَقْ  يَعْ ما  تيلْ  امْ

ــمْ ـمايَ العْ و  بالـتِّـيـجــانْ  وزارة  ــنْ  كَ

ــمْ رايَ بالكْ ــسْ  ادْري ــوالي  مُ ــا  ي ــا  يتن غِ

تَلسيسْ ة  اعَ الطَّ من  دارْها  لجْ ابْنِي 

كيسْ اعْ ابْريحْ  وجْ  مُ عليكْ  بِي  يَقْ أقْبَلْ 

ادْريسْ والي  مُ يا  الكمالْ  لَ  اهْ سْ  مْ شَ يا 
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وْ ــنْ الضَّ سْ ــزْ حُ يَّ ــا إيْمَ يْنْ م ــودْ العَ مرمُ

وْ خْ لْ السَّ ة و هَ ماحَ انْ و السْ لَ األمَ رُومْ اهْ

طاعْ لْقْ عبد مُ ــزْ على اللّـهْ في الخَ زي  العْ

الوْداعْ يُوم  االنسانْ  يَلْقى  ما  عرفْ  ما 

داعْ وتْ و األخرة و الصْ كراتْ المُ حانْ سَ امْ

رامْ ثيرْ الجْ بْدْ العاصي مثلي اكْ يا خسارَةْ العَ

النْقامْ رارْ  اشْ ي  فِ تَطْ ه  اللـَّ مة  ارْحَ لكن 

مامْ الهْ وْت  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

بَّاسْ العَ و  زَة  مْ حَ و  النْبِي  جاهْ  ة  رْمَ حُ

عْ و الْياسْ ليمْ و الياسَ ة مُوسى الكْ رْمَ حُ

االنْفاسْ يَّبْ  طَ ي  الزْكِ داوُودْ  ة  رْمَ حُ و 

النَّاسْ يارْ  اخْ باطْ  السْ و  وبْ  قُ يَعْ ة  رْمَ حُ

ريزْ اغْ رايَقْ  بْعْ  طَ من  إيفادَة  ليكْ  ودْ  خُ

ريزْ بتَطْ ة  الرَّايْقَ لَّة  الحُ ــدا  هَ ــونْ  صُ

يبريزْ سلك  في  وي  تَضْ ياقُوتة  كنْها 

الوْطيسْ حرارَة  و  ماعْ  الشْ ة  عَ لَمْ من 

سيسْ اخْ ريْ  إيْعاقْبَكْ  ابْقى  ما  نْ  تامَ تَسْ

ه وعُ ادْمُ لُه  لْسْ اتْسَ ملقاهْ  ما  رْ  كَّ اتْفَ إال 

ه وعُ ارْجُ من  لُه  اهْ لِيَّاسْ  عْ  طَ تَقْ حينْ 

ه رَوعُ و  ه  اليْكُ امْ و  سألُه  و  بَرْ  القْ يفْ  ضِ

أتَمْ المْ و  يَّاتْ  السِّ في  رُه  مْ عُ امْضى  من 

مْ يئْ زاعَ سِ فى بها المْ طَ صْ ة المُ و شفاعَ

ــمْ رايَ بالكْ ــسْ  ادْري ــوالي  مُ ــا  ي ــا  يتن غِ

ديسْ قْ المَ البيتْ  و  البْقيعْ  و  بَة  عْ الكَ و 

ــسْ ــيَّدْ أوِّي ــلْ و السَّ ي ضِ ــرْ الفْ ي ضِ و الخَ

ببلْقيسْ دخيلْ  و  ولْ  الرْسُ سليمانْ  و 

ادْريــسْ و  أيُّــوبْ  و  ليلْ  الخْ جاهْ  ة  رَمَ حُ

االيجازَة دْ  واخَ ه  يخُ شِ من  مْ  ناجَ ة  مْ كَ احْ

ــازَة ف لَمْ ــة  غايَ ــا  ابْهاه مــالْ  بَجْ ــوزْ  فُ

للبْرازَة يفْ  سِ لَّدْ  قَ امْ ملك  تاج  في 

والي ادْريسْ دْ ســيدنا مُ دْ اقصْ صَ إلى تَقْ

ــواليْ ادْريسْ ــا مُ ــا انْريدْ ي ــي م أقْضــي ل
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المْ العْ و  وشرافْها  دْبا  الوَ وعلى  المْ  السْ و 

امْ نَظَّ لْ  كُ مْ  ويعَ لْبة  الطُّ ضالْ  الفْ و 

مامْ الهْ وْت  يالغَ فى  طَ صْ المُ حفيد  يا 

رْزْ حَ علْها  اجْ و  ة  بارْكَ المْ رَّة  ــدُّ ال دْ  خُ

زْ فْ الحَ جابْ  احْ في  ونْها  صُ و  بها  نى  اعْ

نْزْ الكَ بابْ  فاتَحْ  امْ ها  سامْ بَقْ لَبْ  تَجْ

يَبْرَزْ ـكْ  داتـَ على  نُــورْهــا  دْ  اتْشاهَ و 

مْ باسَ وْ  ضَ اجْ  الدَّ في  بْ  واكَ اكْ رْتْ  ازْهَ ما 

النْعايَمْ طْ  باسَ اء  ورمَ الكُ ريمْ  اكْ من 

ــمْ رايَ بالكْ ــسْ  ادْري ــوالي  مُ ــا  ي ــا  يتن غِ

يَبْليسْ اوْساوَسْ  من  رْها  سَ كْ  ظَ فْ إيْحَ

ليسْ اسْ رق  في  كالَها  اشْ دْ  تَرْصَ ما  هْ مَ

رْ المغناطيسْ جْ ديدْ حَ لْبْ الحْ كيفْ إيْجَ

ريسْ احْ گيطانْ  ها  قْ شْ عَ بيبانْ  في  نْ  كُ

ــوالي ادْريسْ نا مُ ــرْ ســيدْ ــكْ ابْخي زي يَجْ

انتهت القصيدة

005 : يقال كذلك : “بحبهم تغفر لي السيات و الجرايم“.

049 : يقال كذلك : “و كل من هو والي في اسواحل المراسم“.

059 : يقال كذلك : “تنحجب من ساير االفات و الجرايم“.

081 : يقال كذلك : “و ينمجد من كان ...“.

098 : يقال كذلك : “روم أهل األمان و الشفاعة و أهل السخو“

مالحظة : كل العروبيات الموجودة في القصيدة قافيتها تنتهي بحرف “السين“ بينما عترنا في نسخة أخرى على 

اعروبي ينتهي بحرف “الميم“ و هو كالتالي :

و يبدو أن هذا العروبي زائد وال ينسجم مع باقي القصيدة.  

المقالت بشعاع  البيات  ذا  ناظر  يا 

حالت جيبك  في  التقات  من  تصيب 

مصيون على الوشات بسنون و حربات

لحافظهــا احــالت و لكاتبهــا ازهات

يوجــب عني نقــول ارحــم العلمي

كالمــي تســطاب  ــات  بتب افراهــم 

ــامي السّ ــدر  كالب للتقــات  ــن  تتبي

انظامــي عــراف  للدهــات  مبســوط 

فهامــي ــت  قال ادوات  لســامعها  و 



I 91الجيالنية

I

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

سانْ االحْ ذو  ة  الكَ المْ بدايَمْ  دْت  تْعَ اسْ

ــانْ نَّ الحَ ــم  لي الحْ ــمْ  الرْحي ــانْ  م الرَّحْ

زانْ جْ عَ تَّة  الجُ عارِي  عيفْ  اضْ ازْدَدْتْ 

نانْ أحْ فاقْ  اشْ األمْ  الگْ  أخْ لِيَّ  لْ  جعَ و 

رْها من طيب البانْ دَ و املى لِي تَدْي اصْ

هانْ رْ و ضيا الدْ عْ و البَصَ طانِي السمْ و اعْ

التُّونانْ و  ة  هامَ الفْ و  قْ  النطْ لي  رْ  يَسَّ  

النْ سْ الكَ دْ  بَعْ من  ضايْ  اعْ قَوَّى  ثُمَّ 

بْيانْ الصُّ حالْ  من  بابْ  للشْ لْنِي  نقَ و 

النْ هْ ــنينْ الكُ ــغْ اسْ ــتويتْ بالَ ــمَّ اسْ ثُ

ــآلنْ ــره ل ــه و نَرْتَجــى خي لُ رْ فَضْ ــكُ نَشْ

يانْ صْ بالعُ الحسيسة  سْ  النَّفْ رَّتْنِي  غَ

والنْ السُّ انْهارْ  جوابَكْ  ما  لي  قالَتْ 

فانْ االكْ وْكْ  سِ يَكْ حين  بَرْ  القْ يُوم  وفي 

ــالنْ فْ ــانْ الغَ ــا الهيم ــفْ تعمــل ي كي

رْمانْ لْ الحِ نيتْ من فَعْ لَمْ ما أجْ من يَعْ

انْسانِي ــطْ  قَ وال  ورْتِي  صُ ــوَّن  كَ من 

انْشانِي قَبْل  ي  امْصالْحِ لِي  رْ  يَسَّ من 

سانِي اكْ و  ي  مِ سْ جَ وصانْ  ي  فِ عْ ابْضُ بَرْ 

تَلْقانِي ة  ياسَ الكْ و  الرَّفْقْ  سانْ  باحْ

انِي دَّ غَ منه  تْ  تَجْ احْ اللِّي  وْتْ  بالقَ

قانِي اسْ و  النْعايَمْ  طْ  باسَ نِي  مْ عَ اطْ و 

صانِي نُقْ من  زايَــدي  قْ  انْحُ وضحيتْ 

بنانِي و  أقْدامِي  ي  شِ للمْ تْواتْ  اسْ و 

ــي ازْمانِ ــحْ  فْ طَ مــع  ــي  لتِ رُجْ وكمــل 

ــي ودقانِ هامــي  زارْ  ــيبْ  الشِّ ــاضْ  بي و 

انْجانِي و  نِي  ظْ فَ احْ كما  رِي  أمْ لَحْ  يَصْ

دانِي اعْ في  شْ  واحَ الفْ على  كانَتْ   ً دا بَعْ

الفانِي رْ  هَ الدْ سالَفْ  في  درْتِي  ما  عن 

لْكانِي للمَ جــريــمْ  يــا  ــكْ  لَ ــوْ قَ مــا 

النِي تُكْ لها  لْتْ  قُ ه  اللـَّ حلم  عن 

انِي فَ حَ رْمِي  ابْجُ ال  و  يْبِي  عَ تَرْ  اسْ و 
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يْطانْ الشَّ نَزْعْ  من  و  يجيرني  داكْ  من 

يُمانْ لَيْساً  و  دُ العْ و  و  ــدُ اعْ يَبْليسْ 

الفتَّانْ نْيا  الدُّ ذا  زين  في  يتِتي  هِّ شَ

ظــانْ بالوَعْ ــي  ثنِ دَّ اتْحَ ــي  وَلِّيتِ ــا  م

تانْ بالبُهْ ساوِي  المْ على  اتْبَعدنِي  و 

النْ ضْ الفُ جْ  نَهْ عن  انْروغْ  ما  هى  نَسْ ما 

تيهانْ ــو  هُ وال  ـــرُودْ  اشْ نِّي  مَ و  ماهُ

سانْ لَة نَعْ فْ نْتْ امتل من بسينة الغَ كُ

انْ الفطَّ لْ  قْ بالعَ ودْ  دُ الحْ ظْ  حَ ضي  نَحْ

يانْ نَسْ وال  ــنــامْ  امْ يلحقه  االَّ  رَبْ 

االمتنانْ و  اإلحسانْ  ذُو  ه  اللـَّ ولْ  انْقُ و 

ان طَّ حَ ه  ــدُ بَــعْ إالَّ  لُو  للعْ نْ  نَتْمكَّ

حْ في الوهجانْ نِي النَّاصَ كالياقُوتْ السْ

نانْ دْ عَ و  رْ  ضَ مُ خيرْ  ــرْمْ  حُ في  أنــا 

كانْ قَدْ  ما  و  ونْ  إيْكُ ما  سيدْ  ي  الماحِ

ــانْ ــيْــتِــي هــيَّ االم ـــرْزِي و ارْقِ هــيَّ حَ

لْوانْ السَّ هيَّ  تِي  نزاهْ و  ــوِي  زَهْ هيَّ 

يانْ احْ لْ  كُ في  وامْ  الدْ على  وَرْدِي  هيَّ 

نْوانْ عُ و  ف  عَطْ عليّ  تْبى  جْ المُ الةْ  اصْ

ديوانْ لُه  رَبْ  إيْنَخْ ما  قامْ  امْ في  نْ  كُ يَسْ

ادْهانِي زاحْ  المْ ـرُوحْ  إيـْ ما  مْ  لَوالكُ

عاني بخف  ــعــاوَنــاه  امْ ــتِ  انْ ن  لَكْ

وانِي اغْ و  رَيَّــكْ  مْ  ابْزَعْ خادْنِي  تَّى  حَ

حانِي نُصْ فــي  ةْ  ــــدَ واكْ ــكْ  ــنَّ كــأيَ

صانِي اعْ هذا  ــالصْ  اخْ لْتِي  گُ تَّى  حَ

انِي ــهَّ سَ ــلَّطْ  سَ المْ ــكْ  واسَ وَسْ ــوْال  لَ

ــي بَلْعانِ ــة  بَّ حَ المْ فــي  ــرْ  صي تَقْ وال 

نانِي تَفْ خْ  مَ يَشْ قَبْلْ  دقْتْ  نى  عْ مَ ال 

ــي انْهانِ ــوالي  مُ ــه  ماعلي ــبْ  نَّ انْجَ و 

ــي نانِ يَعْ ــايَنْ  لشَّ ــي  كليت ــرَفْ  يَصْ

ــي ــة رَقانِ داي ــفْ للهْ ــضْ التَّلْ فْ مــن حَ

ــي انِ ــوَّ ضُ ــرْبِــي  بــقُ يا  الضْ ــلْ  حَ إال 

ــي التَّمانِ ــرْ  ثْ كُ و  عــة  نْفْ المَ و  البْهــا 

النِي التُّقْ ــبْ  ــوْكَ كَ االرْســـالْ  خاتَمْ 

دانِي اهْ و  التُه  اصْ لي  هابْ  من  دْ  مَ نَحْ

ايمانِي و  دينِي  ونْ  صُ و  ي  ضِ فْ حَ يَّ  هِ

شانِي ــيَّ  ه ــتِــي  ــرْمْ حُ و  ــزِّي  ع ــيَّ  هِ

ــي ابْقانِ ــاة  ي بالحْ ــا  م ــه  اللـَّ شــاء  إنْ 

رانِي عْ شَ ه  حُ دْ مَ في  تَبْ  كْ من  ة  فَرْحَ يا 

زانِي نُه مــن االحْ ــونْ ســاكْ ــزَلْ مامُ نْ مَ
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يانْ قْ العُ و  الزبرجد  و  رْ  الدُّ ورْ  اقْصُ في 

رْجانْ المُ و  ة  النْفيسَ رْ  واهَ باجْ رْها  جَ احْ

الرَّيْضــانْ و  ــازه  ن المْ و  االنْهــارْ  فيهــا 

فانْ بَتْ بالسجْ تَجْ رِي احْ بْقْ و افْرُوشْ العَ

الحسان قيه  تَسْ الزَّنْجبيل  يُوسْ  بكْ

ــدانْ فُقْ ــا  رْه دَّ يَكَ االَّ  العيشــة  هــذا 

نْئانْ شَ ال  لْها  اهْ بين  إيغيضْ  دْ  گْ الحَ

رْقانْ الفُ و  ة  الشريعَ بْ  صاحَ ة  فاعَ بشْ

رانْ هْ جَ و  رْ  سَ النْبِي  على  لِّي  صَ مَّ  اللَّهُ

االفْتِتانْ و  الــزْحــامْ  و  ــراجْ  الــهَ ــومْ  يُ

وَلْهانْ نُونُه  مَسْ ريقْ  اطْ على  نْتْ  كُ إن 

البَيانْ و  دى  الهْ سْ  مْ شَ قيقْ  التَّحْ رْ  بَدْ

وانْ الرِّضْ ليمْ  تَسْ و  الرْضا  لْ  جُ تُمَّ 

وسانْ قيسْ البْهيجْ و سُ ي و المْ و الزَّنْقِ

قانْ دْ الصُّ نعم  تُه  وشيعْ به  حُ لْ  هَ عن 

تيجانْ نوزه  كَ من  وا  عُ رَصْ من  على  و 

يانْ ــعْ للسُّ ــة  العناي ــوا  رْثُ إيوَ ــوكْ  ملُ

نَّانْ المَ مَ  نِعْ ــمْ  ــزْهُ عَ ارْجــالْ  هْ  للـَّ

يَّانْ الدِّ لِكْ  المَ على  قْ  حَ وا  مُ قَسْ لَوْ 

رْسانْ عَ ة  مَ كْ بالحَ االفْضالْ  هدْ  تْ  راحَ

العيانِي و  وسْ  النْفُ ى  تْهَ تَشْ ما  فيها 

ــي رانِ فْ زَعْ و  اتْرابْهــا  ــرْ  نْبَ عَ و  ــكْ  مَسْ

الْوانِي لْ  كُ على  ي  نْدْسِ السَّ حلُولْ  و 

ــي وانِ الغْ ــة  نُزْهَ ابـْ ــة  مَ ايـْ الدَّ ارْ  ــدَّ لل

ــي لْدانِ الوِ و  ة  ــدَ لْ خَ المْ ــنْ  يْ العَ ــورْ  حُ

الجنانِي ــدِي  هَ وامْ  الـــدْ دار  ــدِي  هَ

وانِــي ــدْ عُ شايَرْ  العْ بَّرْ  إيصَ غــلْ  ال 

الجانِي و  التَّاقِي  ورْها  اقْصُ في  نْ  كَ يَسْ

سانِي االحْ دايَمْ  لْمْ  عَ في  ما  دادْ  اعْ قَدْ 

حانِي امْ لْ  كُ من  به  هْ  اللـَّ نِي  ظْ فَ يَحْ

لسانِي في  ه  حُ دْ مَ و  تِي  جْ هْ مُ في  به  حُ

ابْدانِي و  قَلْبِي  جابْ  احْ ة  مَ الرَّحْ يْنْ  عَ

القانِي رْدْ  الوَ ة  مَ نَسْ طيبْ  من  ادْكى 

رانِي الدَّ بيق  العْ الفايَح  كْ  سْ المَ و 

يجانِي الدِّ ــارْ  ــم اقْ ــه  ــتُ دُرِّيْ على  و 

ــي البُـرْهـانـِ ــرَّفْ  ـشَ المْ ــوتْ  بالياقُـ

قُرْصانِي نايَمْ  الغْ يَلْتَقى  مْ  رْهُ ابْحَ في 

ثانِي لُه  الَّ  من  رارْ  باالسْ مْ  هُ رَمْ واكْ

ــي الغانِ ــمْ  لي الحْ ــمْ  إيبَرْهُ ــبْ  بالرْغي

الرْدانِي تْ  فَتْحَ و  تُورْها  اسْ ارْخــاتْ  و 
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كانْ ونْ من دَرْكْ التَّمْ رة في صُ مْ ما ادرى خَ

يانْ هْ السَّ رَ  دَهْ رُونْقة  المْ الــرَّاحْ  رُوحْ 

تْمانْ بالكَ قَلْبِي  في  رْها  سَ ي  فِ نَخْ لُو 

النْ العْ و  رْ  السَّ عالَمْ  هْ  اللـَّ لَبْتْ  اطْ

ازْمانْ لْ  كُ في  وْثْ  غَ هْ  اللـَّ لُه  عْ جَ نْ  مَ يا 

لْطانْ فْ السُّ طْ ولْ من ادْرَكْ عَ لُومْ انْگُ عْ مَ

رْبانْ القُ من  ليكْ  دْت  عُ حين  أنا  تَّى  حَ

االوزان مْ  ناظَ لَبْ  اطْ ما  زي  لْبُوا  نْطَ ما 

مــانْ بالنَّعْ ــه  حُ دْ مَ ــع  بْ طَ و  ــة  النَّابْغَ

البَزْالنْ و  القَمْ  السْ و  الخيل  تاقْ  اعْ و 

االرْدانْ ي  يَرْضِ ما  نَعْت  يلْ  الدِّ ايجر 

ــرْوانْ شَ انُو  ي  الفارْسِ رى  سْ كِ فايَنْ 

االرجــوانْ تْ  بْغَ صَ مثيلْ  نْيا  الدُّ زَهر 

ــيانْ ــا تَشْ ــه م ــرْبْ مــن ايَّامُ ــى قُ نَّ نَتْمَ

تْالنْ الخُ و  رْ  دَ الغْ دارْ  في  بيْدِي  د  ياخُ

عانْ لمْ ه  عاعُ اشْ من  ى  يَنْتْهَ االَّ  رْ  بَــدْ

ارْكانْ رَبْعْ  هلْ  وا  طُ إيلَغْ بيكْ  يدي  سِ يا 

ودانْ سُ و  رْبْ  غَ و  رْق  شَ و  قَبْلَة  و  وفْ  جُ

رْبانْ العُ و  مْ  جَ العْ و  رى  القُ و  دايَنْ  لمْ

الجانْ إينادِي  بيكْ  اإلنْسْ  إينادِي  كيفْ 

كيسانِي بها  اتْفيضْ  رِي  دْ لصَ كانْ 

اصحانِي رْ  كْ السَّ من  رابْها  اشْ لَيْثْ  يا 

النِي يَعْ العرقْ  زَيْ  الــرَّقْ  ــوقْ  فُ من 

نَّانِي يَتْمَ لْ  ضْ الفَ ذا  نِّيتْ  اتْمَ كيفْ 

عانِي تَلْميدَك  بيكْ  ارْيْنْ  الدَّ في  من 

نانِي اغْ و  بابُه  اللّـهْ  لي  افْتَحْ  كنْزْ 

ــي وافانِ ــبْ  واهَ بالمْ ــاب  الوَهَّ ــتْ  لْ قُ

الدبياني ريضْ  القْ بْ  صاحَ جازِي  الحْ

ــي اليَمانِ مــاشْ  القْ و  ــا  نْي الدُّ ــدْ  قَصْ

ــي رْبانِ العُ ــيْ  حَ ــن  رِي الفاخْ ــثْ  حدي و 

وانِي لهْ ه  اتْباعُ في  ــزْ  عَ في  الخيرْ 

األوانِي ر  قَصْ في  ته  الكُ امْ وْة  سطَ و 

تَرْضانِي ما  تُه  جْ بَهْ ــزولْ  ي و  يَــبْــرَقْ 

مانِي ــهْ سَ ــادَة  إيف ــه  تُ بَرْفاگَ رَكْ  ــدْ نَ

ضانِي ماه احْ دْ احْ ق نَوْجَ دْ و في دارْ الصَّ

الكيالنِي ــريفْ  الشْ ــلْ  الكامَ ــيخْ  الشِّ

شــيبانِي و  ــلْ  هْ كَ و  شــابَّا  و  ــبابْ  اشْ

انِي الدَّ و  ي  صِ القْ لسانْ  إيالغِي  بيكْ 

ــي يالنِ الجِّ ــمْ  باسْ ــة  كافَّ ــطْ  يَّ أتْعَ

دانِي الوَحْ الوْحيد  دْ  الواحَ بْحانْ  سُ
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لإلنْسانْ تُه  مْ كَ احْ من  رْ  السَّ هابْ  من 

العرْفانْ ولْ  قُ اعْ وارَقْ  الخْ ذا  في  لَّتْ  كَ

نَّانْ المَ ــنَّــانْ  الــحَ ــوِي  الــقَ ــارْ  ــهَّ الــقَ

اوْطانْ لْ  كُ نْ  الَطَ اسْ عن  الحقْ  والكْ 

كانْ امْ لْوْ  العُ خير  به  راد  من  تَرْفَعْ 

يُهــانْ و  ــلَبْ  يُسْ ابْعــاه  مــن  ــزَّل  تَنْ و 

بِهانْ اصْ ــأرْضْ  ب ــنْ  القاطَ ــي  بشِ كالحَ

لسانْ حْ  صْ بفَ قُولْ  قالْ  ليهْ  من  عْ  مَ اسْ

مانْ جْ رَبْ و العَ لُوكْ العْ ة له امْ من طاعَ

يانْ رَضْ طايَعْ  ارْقَبْتُه  دْ  مَ لْ  افْحَ لْ  كُ

بانْ ضْ الغَ المْ  بكْ قالْ  و  ه  سُ نَفْ تْ  فاضَ

زانْ لْبْ و الحْ دْ السَّ تما في الحينْ شاهَ

رانْ جْ الهَ رارْ  بمْ بُولْ  القْ لْ  سْ عَ لْ  بَــدَّ

مانْ مة للقُ كْ ة من اعْطى الحَ مَ كْ طاكْ الحَ اعْ

اليَتْقانْ ل  اهْ عنْ  ارْويتْ  ما  في  كْ  الشَ

االيمانْ اوْظايَفْ  من  األوْلِيَّا  ظيمْ  تَعْ

فَرْحانْ ي  الگِ اخْ دْ  نُوجَ مْ  ادْكرُكُ نْدْ  عَ

يَلْيانْ مْ  كُ دْ گَّ اتْفَ إال  ي  القاصِ قَلْبِي 

رانْ شْ عُ مْ  لِكُ من  رْتْ  انْظَ إلى  داكْ  وكْ

وَّانْ عَ ودِي  عُ لضْ مْ  بْكُ حُ كالْ  اشْ دَرْتْ 

الرُّوحانِي كداكْ  و  األدامِي  لُه  رْ  سخَّ و 

قانِي دُهْ بْ  ناجَ ــلْ  كُ مْ  فهْ دْ  دَّ تعَ و 

ــي النُّورانِ ــامْ  ق للمْ رادْ  مــن  ــعْ  يَرْفَ

الهانِي لْكْ  المُ نْ  امْحاسَ في  تَرْ  تتْبَخْ

الفگانِي گامْ  للمْ الحينْ  في  دْ  عَ يَصْ

النِي فْ السُّ ضيضْ  للحْ ريعْ  اسْ طْ  يَنْحَ

ــي يانِ غْ ــل الطُّ ــسْ فَعْ ــه يَبْلي ــلْ ب افْعَ

ــي يالنِ ــرْ الجِّ ــعْ امْ ــهْ طي ــدْ اللـَّ بْ ــا عَ ي

عانِي مْ بالجَ ناقْها  اعْ ه  مُ قَدْ اوْطى  و 

ودانِي السُّ ديثْ  احْ من  كانْ  ما  وى  سِ

ـي والَّنـِ ـــاً  رَبّ دُونْ  ــد  حَ ــرَفْ  ــعْ نَ مــا 

ــي لْمانِ الظُّ ــامْ  ق للمْ ــوْ  الضَّ ــنَ  م راحْ 

رْمانِي الحِ بابْ  اسْ من  بْرْ  الكِ لُومْ  عْ مَ

سليمانِي ــلْــكْ  مُ ــزْ  ابْــعَ تِــي  تــأيَّــدْ و 

ادْعانِي ــتْ  ارْوي ايَنْ  لشَّ وْقِي  شَ ــرا  وَتْ

لْوانِي سَ ــو  هُ مْ  كُ ظيمْ تَعْ ــا  ان و 

انِي زَهَّ ما  ثْرَتْ  كُ من  مْ  نْكُ مَ نِّي  كَ

شيطانِي بْ  يدهَ و  رْتِي  بشَ لَّلْ  تَتْهَ

دَفَّانِي ياها  اضْ انْرى  إلى  سْ  مْ كالشَّ

فانِي اخْ ودْ  سُ الحْ يُونْ  اعْ على  جابْ  احْ
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نانْ الوَسْ رَقْ  من  حْ  فْ ابْصَ ة  اتْميمَ نْ  كَ

وانْ لْ صعيب يُهْ وادْ كُ رُوا الجْ ضْ إلى ايْحَ

آنْ مْ ظَ انا  و  نْزْلِي  مَ رْ  البَحْ طْ  شَ نْ  عَ

ــيْــوانْ حَ ــنْ  جَ و  ـــي  ءادَمِ عْ  تْمَ جَ ــو  لُ

رْدانْ الجُ مع  طيُورْ  و  األرْضْ  ادْوابْ  و 

لْيانْ مَ يبقى  رْ  البْحَ و  اجميعْ  ــرواوْا  يَ

شانْ طْ ة عَ فَ بُه رَشْ واهْ وا من امْ صُ ما نَقْ

الفيضان في  زايد  الرسول  امداد  بحر 

بانْ طْ القُ دْ  يمَ و  راشْ  العْ ي  يَرْخِ ما  هْ مَ

االغْصانْ ــرَتْ  زَهْ إلى  ــي  اآلوْلِ الطفح 

جنانْ فيه  يَّبْ  طَ تُرْبْ  لْ  كُ كْ  رْسَ غَ من 

لْمانْ كالغُ ــداوْلْ  اجْ ه  دايْقُ بحْ حافَت 

وْرانْ الدَّ في  ماها  رْي  بسَ ة  مَ كْ حَ و  رْ  سَ

النيسانْ يْلْ  سَ إيْواضعه  دُرْ  من  وصفة 

ــالنْ النَّهْ ــزْ  زي اعْ ــكْ  نَّ مَ ــبْ  ي طِ ــا  نَّ نَتْمَ

قُوْمانْ من  ــدادَكْ  امْ من  قاتْ  انْسْ أما 

االلْوانْ سايَرْ  على  تَلْفة  خْ مَ ناسْ  اجْ

يوانْ الدِّ في  ي  مِ إسْ حاطْ  مْ  لَتْهُ مْ جُ من 

زيانْ و  ج  بهَ و  نْزْلِي  مَ ارْفــعْ  ولْ  انْقُ و 

نُصانْ مْ  رْتْهُ ازْمَ في  من  رْمْ  الحُ لْتْ  ادْخَ

رْيانِي سُ لَمْ  بَقْ ديمْ  اخْ لها  ودْ  رْصُ مَ

ــي ميزانِ ــحْ  اتْرَجَّ ــا  الوْف ــناتْ  سْ كحَ

باحفانِي ــرَّعْ  ــجَ انْ إلــى  تُه  حْ وَكَّ ما 

النورانِي ــدْ  الــسَ ساتره  هو  ما  و 

حيتانِي و  ــوامْ  اهْ من  اليَمْ  في  ما  و 

فانِي عْ ضَ ألَف  ألفْ  فْ  عْ ضِ مْ  مثلْهُ و 

رانِي طهْ و  ماهْ  رْبْ  شُ في  ظي  حَ لْ  عَ يَجْ

اروانــي و  اغراسي  اسقى  إال  البــاس 

اقْصانِي كانْ  ما  ابْهاهْ  من  رَبْ  تَغْ نسْ

التَّانِي حْ  الطفْ في  باالثمار  رْ  تَبْشَ تَشْ

ســانِي نَفْ دارَجْ  لْ  كُ ــانْ  ه بدْ ــدْ  ياخُ

ــي الزْمانِ ــقْ  وايَ اعْ ــه  نْعُ تمَ و  ــقيه  تَسْ

ــي انِ مَّ ــرْ و الجُ ــة التْبَ جَ ــانْ مــن بَهْ يَزْي

رانِي ومْ البَحْ دافْ في انْجُ ونْ اصْ في ابْطُ

تانِي بُسْ قي  نَسْ و  فيضته  من  رَبْ  نَشْ

ــي وْالنِ جَ ــي  ارْمانِ ــا  م ــن  وايَ ــمْ  نَلْقاهُ

ــي رْطانِ حَ و  ــر  حُ و  ــي  عامِّ و  ــريفْ  اشْ

ــي الَّنِ عَ ال  ــكْ  لجانَبَ ــي  رْبِ قُ ــتْ  يَتْبَ

فانِي اكْ اخفيت  ما  سرْ  عينْ  المُ مَ  نِعْ

وانِي اسْ مْ  واهُ اسْ من  بيلْ  اسْ تْ  ترَكْ و 
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الحيفانْ عارْ  و  االجراف  من  تْ  سلَكْ و 

رْقانْ جيبَة في الطَّ ة العْ الْمَ جْ السَّ ناهَ و المْ

وزانْ الفْ تْ  عْ طمَ و  النْجاة  على  بْتْ  ارْكَ

بْرانْ الخُ من  بيرْ  اخْ ى  تْهَ نَشْ إيْلِي  م  كَ

النْ جْ عَ وال  انْريدْ  ما  في  ي  بْطِ مُ و  ماهُ

النْ البُطْ وَقْتْ  رْ  مْ العُ ة  بَرْكَ من  صْ  يَنْقُ

مانْ النَّدْ بْدْ  العَ ة  طاعَ انْطيعْ  تْهيت  اشْ

نانْ السُّ و  رايَضْ  الفْ لَ  اهْ ي  يَبْغِ قَلْبِي 

تانْ البُهْ و  ة  عَ البَدْ لْ  هَ رِيقْ  اطْ لْ  نمَ و 

مانْ ي الدْ لَ الوْفا حاضِ نا اهْ عْ نْتْ في مَ كُ

ضانْ بْ نَهْ لُوا غاضَ رْ في المْ لْ بَحْ خُ ما نَدْ

ــوَّانْ العَ ــحْ  بالرِّي ــه  في ــرْتْ  انْتصَ ــى  إل

ومانْ العُ دْ  بَعْ تُه  المْ اسْ ي  فُلْكِ ودرك 

زْعان جَ ؤادِي  بفْ سْ  نحَ نُوبَة  من  ما 

الميزانْ مع  سابْ  الحْ و  راطْ  الصِّ وْفْ  خَ

سانْ اإلحْ و  بُولْ  القْ و  ة  العامَّ ة  مَ الرَّحْ

خانْ اللِّي  و  ده  هْ ابْعَ اوْفى  من  مْ  يَرْجاهُ

رانْ سْ خُ رْ  التَّاجَ على  ما  الرَّبْحْ  حْ  صَ إنْ 

النْ ضَ ه  دُ بَعْ إال  دى  بالهْ لْتْ  تصَ اسْ و 

رانْ كْ شُ ها  لَّصْ إيخَ االَّ  ة  مَ النَّعْ هدي 

مانِي احْ اللْ  الهْ عاعْ  اشْ ة  لْمَ الظُّ على  و 

ــانِي شَّ مَ ــا  البْـراي ــقْ  خالَ ــا  ـعاه امْ

سامانِي ي  راضِ اغْ في  دْ  عْ السَّ لُوعْ  اطْ و 

نانِي ــرْعْ اعْ ــد ابْصُ ــوزْ ياخُ ــبيل الفَ لسْ

ــي النِ هْ ــلْ مَ هَ تِي و المْ ــراعْ ــرَعْ بسْ يَسْ

بْطْ اوْصانِي زْم و الضَّ قْ من على الحَ دَ أصْ

ــي جانِ ــاً يَفْ ت ــمْ بَغْ ــه ارْحي تُ مْ ــورْ ارْحَ نُ

ــي ليْتانِ ــا  ي ــم  هُ ريقْ اطْ ــي  جافِ ــا  ان و 

ــي النِ هْ جَ ــرْ  نَنْكَ ــسْ  لَيْ ــمْ  نْهُ مَ ــا  ان و 

فيضانِي لْتْ  هَ اجْ و  تِي  يشْ طِ في  انا  و 

تاني اعْ ــوْجْ  مَ ــه  ــلُ ادْواخْ من  رَّعْ  يَتْگَ

ضانِي أحْ رْق  الغَ من  ه  دُ انْوَجْ مْ  ارْضاهُ و 

انِي رَصَّ ــسْ  ــرَّايَ ال النْجا  ــرْ  بَ على  و 

رانِي شْ حَ ة  ساعَ حديثْ  في  لْ  يَتْأمَّ

نَّانِي الكِ نَتْلْتْقى  أشْ  ــرَفْ  ــعْ نَ ما 

ــي يبانِ الطِّ ــنْ  حاسَ المْ مــا  هُ ــادُوا  ه

الغانِي و  تَرْفْ  قْ المُ و  ل  عْ الفَ جميل  و 

يانِي احْ ياكْ  احْ بما  إال  نى  غْ المَ نَلْتْ 

زانِي اجْ ريمْ  الكْ فيك  نِّيتْ  ظَ بما  و 

كانِي تَمْ بها  ــحْ  صَ ارْضـــاكْ  األجــل 
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رانْ النُّكْ عن  نزْهة  المَ نة  كْ المُ دي  هَ

يَّانْ عَ و  قيمْ  اسْ جيتَكْ  ينْ  الدِّ ي  حْ مُ يا 

يفانْ الضّ لَة  مْ جَ من  جا  ضيف  هدا  قُلْ 

النْ طْ العُ حالْ  في  ميلْ  اهْ نِي  تَتْرُكْ ال 

يانْ دْ عَ أدم  بنى  ريدْ  المْ مع  سْ  النَّفْ و 

شانْ هْ الدَّ لْبْ  القَ ذا  م  رِيْهُ ل  مَ يَعْ ال 

البيبانْ ريفْ  اشْ بابَكْ  في  ساعِي  واقَفْ 

وانْ االخْ ي  جِ بَمْ با  رْحْ مَ ولْ  إيْقُ البابْ  و 

رَوْيانْ ي  شِ يَمْ الضما  ي  تْكِ يَشْ جانا  من 

مانْ قْ سَ لْ  ناحَ لْتُه  بعَ جانا  اللِّي  و 

كيسانْ فْ  يَرْشَ نا  دامْ امْ من  الرَّايَدْ  و 

وانْ نَشْ رْتْنا  مَ بَخْ عنْدنا  من  ي  شِ يَمْ

يعانْ عاء  الدْ على  تُه  حاجْ قَرْبَت  من 

نانْ االكْ نَتْ  كْ سَ بْتَك  حَ امْ االيجابَة  من 

زْمانْ عَ للرُّؤْيا  شقت  بْ  الحُ فَرَّط  من 

البَرْدانْ سْ  مْ الشَّ دارَة  شاف  إال  كيفْ 

الضجان د  بَعْ نْتِي  دْ هُ بابْ  اسْ كان  من 

مانْ دْ الخُ من  ليه  انْكونْ  ه  مُ دْ انْخَ عبد 

يانْ دْ مَ والَجْ  ه  دُ قاصْ جيت  من  سيدي 

لــوْكــانْ ال  و  ــارْ  ــي اخْ وال  ــتَّــى  حَ ــال  ابْ

ــي دانِ مْ الصَّ ــم  ظي العْ ــا  نُورْه ــى  يَتْالل

جانِي اسْ رْ  الضَ في  طالْ  الجْ  العْ لَب  نَطْ

ــي يفانِ ــرَمْ ضِ ــفْ نَكْ ــقْ كي ــه حَ رْمُ انْكَ

شانِي يَغْ ة  ساعَ لْ  كُ مْ  قْ السُّ تامْ  اغْ و 

مانِي صْ الخُ هدا  ورْ  حُ اسْ من  يَّلْ  نَتْضَ

جانِي ما  علِيَّ  وا  ــدْ ال أبْطى  ولْ  يقُ و 

ســانِي الحَ ــوْتْ  بالغَ ــثْ  يْ الغَ ــثْ  ي ابْغِ

ــي مْ مــن اتانِ ــدَ ــا انْ بَلْســانْ الحــالْ م

ــي األوانِ لي  يمْ و  رنا  بَحْ من  قى  يَسْ

عافانِي رَبِّـــي  ــول  ــقُ إي ــا  ــران إيْ غيرْ 

النِي خْ الدَّ ميم  اصْ في  قْ  دْ الصَّ بَيْقينْ 

ـي ــلْطانـِ السُّ ــامْ  ق المْ دارَكْ  ــدْ  تْأيَّ مَ

ــي ادْعانِ لمــن  ــا  رَبْن ــالْ  ق بْ  ــتاجَ نَسْ

ــي ــكْ نادانِ بَّ ــتْ حُ طي ــي اخْ ــوم افْراحِ يُ

فانِي يَكْ ك  هَ وَجْ ــورْ  نُ تْ  فْ شَ أنا  إال 

فانِي اشْ ريمْ  الكْ قالْ  البَرْدْ  رْ  ضُ من 

ــي رَبَّانِ ــن  يْمَ هَ للمْ ــب  ري التَّغْ ــى  عل و 

اوْفانِي شايَنْ  من  ضْ  البَعْ تَوْفى  نَسْ وال 

ارْهانِي الحين  في  فُكْ  و  دينِي  لَّصْ  خَ

رانِي ل اشْ ضْ ه خديم بالفَ يفُ رْتْ اوصِ صَ
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ــة الســؤال وَقْتْهــا حانْ ــتْ إيجابَ يَّنْ عَ

زْيانْ المَ بالحالْ  ه  اللـَّ نِي  رَمْ اكْ قُلْت 

سانْ الحَ ابُو  دَّك  جَ ة  رْمَ حُ الجيالنِي 

عانْ جْ الشَّ رُوحْ  ضلْ  الفْ طالَبْ  أبي  بن 

ثْمانْ عُ و  ــرْ  ــمَ عُ و  ــي  الــزْكِ رْ  وبابكْ

انْ الشَّ ظيمْ  اعْ نْد  عَ م  هُ رْمْ ابْحُ لْتَكْ  سَ

دْ و سليمان عْ عيدْ و سَ دْ السْ عْ ةْ سَ رَمَ حُ

رْسان الفُ إمام  خالد  و  ة  لْحَ طَ ةْ  رَمَ حُ

مانْ الرَّحْ عبد  نا  سيدْ وفْ  عُ بن  ة  رْمَ حُ

انْ سَّ حَ السيدْ  و  ادْخيلْ  بَيدْ  عُ ابُو  و 

لَ الخدالنْ زى في اهْ زَة و ما اغْ مْ رَمة حَ حُ

ــوانْ أكْ ل  كُ سيد  عم  العبَّاسْ  ــمَّ  تُ

يانْ االعْ انْصارُه  و  بالجميع  صحابُه  و 

صــانْ المُ ــر  السَ دُرَّة  ــول  البت رَمــة  حُ

وانْ الرَّضْ انْعيمْ  ن  الطَ اسْ الوفا  لْ  ياهَ و 

أوانْ ل  كُ في  م  هُ ضْ بَعْ التَّابْعين  و 

سانْ لْ و هل الحْ ضَ رافْ النَّاس هل الفْ أشْ

بانْ قَد  وما  فى  ماخْ ســادات  ــادُوا  ه

البُلْدانْ اجميع  و  نُوب  الجَ و  بْلَة  القَ و   

عانْ مْ بالجُ نَّة  الجَ هل  ساداتْ  هادُوا 

وَرْشــانِي ــوْقَك  شَ ــر  بسَ ــى  نَّ غَ ــاً  يُوم

نَّانِي مَ قَلْبِي  ــانْ  ك به  بما  ـــزْتْ  فُ

انِي السَّ النُّور  ذا  مام  الهُ ي  مِ الهاشْ

امانِي و  دي  رُشْ دين  جاهْ المْ بْ  وكَ كَ

رُفْقانِي ونُوا  إيْكُ اللقاء  يُــومْ  نَرْجى 

الجانِي بْدْ  العَ على  فُ  اعْ رَبِّي  يا  قُل 

ــي اتْرانِ ــولْ  بُ القْ ــن  يْ عَ ــورْ  بنُ ــكْ  نَبْغي

ــي ســامْ اليَمانِ وه الحْ ــدُ لْ ــرْ مــن قَ يَ اخْ

ادْهانِي ــرأة  مِ ــاسْ  األدْن ذا  من  لْ  أسقَ

الــربــانِــي هيدْ  الشْ ــر  ــيْ ــزُّبَ ال تُـــمَّ 

النِي اعْ و  رِّي  سَ حالْ  في  ارْفيقي  نْ  كُ

فانِي و  يْ  حَ التْرى  على  امْشى  من  خيرْ 

فانِي اجْ اتميد  رِينْ  اهْ الطّ ــه  ازْواجُ و 

دانِــي لها  من  و  بْها  حَ من  ــة  ــرْمَ حُ

ــيـدانِي السِّ ــبْ  واكَ الكْ ــنِيـنْ  سَ الحَ

نانِي دْ العَ ــة  أمَّ عن  هْ  اللـَّ ـــوانْ  رضْ

نانِي يْن اكْ يا عَ فى اضْ طَ صْ هلْ بيتْ المُ

ــي انِ وَّ الجَ ــرْبْ  للغَ ــرْقْ  الشَّ أرْضَ  مــن 

سكناني م  هُ عَ امْ ــرَة  األخِ في  لْ  عَ تَجْ

يانِي احْ لْ  كُ في  يْ  الحَ ارْضى  مْ  نْهُ عَ
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ــوالن سُ لي  يَّب  اتْخَ وال  ــرَدْنــي  التَــطْ

لْبانْ الصَّ حاوْا  وامْ قْ  حَ ينْ  الدِّ رُوا  نصْ من 

فان لَهْ صدر  ــلْ  كُ م  بنيلْهُ ارْواوْا  و 

هانْ المُ ــز  عَ ــرْ  ــبَ االكْ ــس  ادري ــوالي  م

البان بقضيب  لك  ادخيل  الحيالني 

األُلْفانْ يادْ  االسْ جاه  قْ  ابْحَ ادْخيلْ  و 

ــرْطانْ ــمْ السَّ ي نَجْ ــمِ ــدوِي الهاشْ البَ

و بسيدي بن مشيش و بسيدي عمران

ليمانْ اسْ وبن  تُه  رْمَ حُ و  ادْلي  الشَّ و 

ــالنْ كي امْشــايَخْ  ــة  رْمَ ابْحُ ــي  الجيالنِ

ــانْ رَسَ خُ و  ــراقْ  العْ امْشــايَخْ  ــل  ادْخي

ثْمانْ عُ سيدي  لْ  ضَ الفْ ــرْزُوقْ  مَ بنُ  و 

لبْنانْ بَلْ  اجْ ارْجــالْ  نا  سيدْ يا  ة  رْمَ حُ

دانْ الرشْ و  دَى  الهُ ل  هَ ام  الشَّ ارْجال  و 

الن ل سيدي رَسْ مَ نْصور و األكْ سيدي مَ

فا و هل السيْحانْ لْواتْ عاكْ و بمن في الخَ

الَّنْ الجُ من  جاوْرُوهْ  امْ من  و  سْ  دْ القُ و 

ضانْ يُقْ و  العين  نايَمْ  رْ  صَ مَ امْشايَخْ  و 

يانْ فْ شايَخْ سُ طامِي و شيخْ المْ و البَسْ

رِيَّة و تونس و في زَغوانْ نْدَ و بمن في االسكَ

ــي ــكْ باتْنانِ مامَ نا اعْ ــيدْ ــا سِ ــة ي رْمَ حُ

االوْتانِي بادَة  اعْ من  رْبْ  الغَ افْضاوْا  و 

ــي زانِ بالمْ األرْضْ  ــسْ  ــرْوى ايبي يَ مــا  اكْ

ــي رانِ مْ ــسْ فــي القَ ــن ادْري ــة ب و بنجل

ــي القران أويــس  مــع  اســقطي  و 

دانِي مْ الحَ رايَمْ  الكْ الــعــادَةْ  ــرْقْ  خَ

ــي يالنِ الجِ ــيخْ  الشّ مــع  ــي  الرِّفاعِ و 

و السيد السبتي و جاه السيد الغزواني

ــي ـوْالنِ الخَ و  ــه  تُ برَكْ و  ــي  الجــزُولِ

رَّانِي الحَ ــامْ  اإلم و  بــاسْ  الــدَّ يدِي  سِ

ــي دانِ مْ ــوبْ الهَ ــنَ ايُّ ــي و ابْ يْتِ ــنَ الهَ ابْ

البادِيرانِي ــة  ــرْمَ وحُ ــرْدِي  ــكُ ال ــمَّ  تُ

الكيمانِي سيدْ  و  ي  البْطايْحِ ة  رْمَ حُ

تانِي دْ الحَ و  رُوا  كْ يَنْدَ اقْديمْ  فاتُوا  من 

البيداني تلك  في  ه  وايَحُ اسْ في  بمن 

ــي بْالنِ هَ جــادَبْ  ل  كُ و  ــنَّة  السُّ وهــل 

ــي النِ مْ خَ ــبيلُه  اسْ ومــن  وارِي  ــي  اللِّ

ــي انِ اللَّقَّ وســيدي  ي  ــافِعِ الشَّ ــامْ  االم

دانِي المَ و  ــغــاوْرِي  الــمَ و  رِيُّ  ــوْ ــثَّ ال

وانِي ــسْ مــن االخْ رابُلْ ــوا اطْ و بمــن نزل
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ــرَوانْ ي القِ ارْجــال  ــة  رْمَ ابْحُ ــي  الجيالنِ

انْ كَّ سُ ال  ضْ الفُ من  افْريقيا  في  بمن  و 

فانْ هْ الكُ و  وابي  الغْ و  بال  الجِ ل  بهَ و 

نُومانْ و  هُ اللِّي  و  يْ  حَ األرْض  في  بمن  و 

يانْ دْ مَ ابُو  و  يْبْ  عَ شُ ابُو  و  زا  يَعْ بَأبِي 

ــانْ ــن بُوزِيَّ ــة ب نادَسَ ــى القْ ول ــة مُ رْمَ حُ

ثْمانْ عُ ابو  و  احمد  بن  و  عيسى  بن  و 

إيــالنْ ــابْ  ب مولى  و  ــي  كِ الــزْ التَّبَّاعْ 

وانْ رَضْ سيدي  دْ  الماجْ و  وبْ  قُ بَعْ أبُو  و 

زِيَّانْ سيدي  لْ  ضْ الفَ و  وبْ  دُ جْ المَ ثُمَّ 

الرِّيحانْ بَلْ  اجْ نَة  ساكْ ارْجالْ  ادْخيلْ  و 

رانْ هْ ل الضَّ نَة و اهْ وس ضامْ و ارْجال سُ

انْ ــدَّ عُ بال  ــم  دُونْــهُ رين  آخْ ارْجـــالْ  و 

بَّانْ الصَّ رِي  زَكْ ابُو  و  ارْضى  لْ  هْ سَ أبُو  و 

انْ الشَّ ذا  في  رارَكْ  اسْ وا  ألْفُ من  ة  رْمَ حُ

ــرانْ دُكْ و  إيْناتْ  الْحينْ  الصَّ جميع  و 

وفانْ الطُّ ازْمــانْ  من  األنبِيَّاء  جميعْ  و 

عمرانْ بن  ليمْ  الكْ و  ليلْ  الخْ ة  رْمَ حُ

لَيْمانْ سُ و  داوُودْ  و  يى  يَحْ و  الياسوع  و 

مانْ لُقْ و  النُّونْ  ذُو  و  رْتْقى  المُ وادْريسْ 

فانِي اجْ رِيَّــاسْ  لْتْ  قُ الكهف  رجال  و 

سانِي تلَمْ و  القدر  خْ  شامَ جزيرِي  و 

الرْكانِي سايَرْ  و  ببحورها  ــزُورْ  ج و 

الكانِي و  رْ  هَ الشَّ و  العاقَبة  و  األوَّلْ 

يانِي فْ السَّ سيدْ  و  لي  بُوعْ سيدي  و 

لْيانِي المَ هيدْ  الشْ فْ  يُوسَ بن  دْ  مَ احْ و 

يْخانِي الشِّ رامْ  الكْ ة  رْمَ ابْحُ ادْخيلْ  و 

انِي السَّ رْ  دْ القَ بْ  صاحَ يَّاضْ  عِ ي  قاضِ

اليَمانِي سيد  جاهْ  و  ــرازَمْ  احْ ابْــنُ  و 

انِي فَّ العَ سيدْ  و  الحارْثِي  يخْ  الشّ و 

وانِي رْ و في تِطْ صَ رَة القْ ضْ حَ و ارْجالْ امْ

الرُّودانِي سيد  و  ي  الماسِ موسى  بن 

وانِي االكْ خالَقْ  غير  مْ  صيهُ يَحْ ما 

رانِي ــعْ الشَّ و  ــه  تُ رْمْ حُ و  ــي  الغزَّالِ و 

قالنِي سْ العَ و  هيرْ  اشْ ي  مِ اللَّخْ سيدي 

ـــلْ أوانِـــي ــيْ و نــايْــمــيــنْ فــي كُ ح

ــي يانِ صْ ــفيعْ العُ ــا اشْ تْب جْ ــانْ المُ لزْم

ــي الجيرانِ ــيخْ  بالشّ ــم  رْيَ مَ ــنْ  اب و 

ــي يَمانِ ــن  ابْ و  ــوبْ  يعقُ و  ــفْ  بيُوسَ و 

رانِي جْ المَ ومْ  النْجُ و  صالَحْ  و  يْبْ  عَ شُ و 
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ــتَعانْ سْ ــمْ المُ ظي ــكْ العْ اليَ ــقْ امْ وبحَ

بانْ الرُّكْ من  ليه  امْشاتْ  ما  و  البيتْ  و 

انْ كَّ رَتْها سُ ضْ ة طيبَة و من في حُ رْمَ حُ

ادْفانْ بْرُوكْ  المَ تُرْبْها  في  من  ة  رْمَ بحُ و 

المضمانْ ديثْ  الحْ و  لْمْ  العِ قْ  بحَ و 

الَّنْ الخِ م  نَعْ النْبِي  في  بِّينْ  حِ المُ و 

بانْ سْ سْ الحُ مْ لْ شَ ضَ لِمْ و الفْ سْ سيدي مُ

ــرآنْ ــةْ فــي القْ لْ آي ــقْ كُ ــلْ ابْحَ و ادْخي

بُرْهانْ من  رَبِّي  طاكْ  اعْ ما   ة  رْمَ بحُ و 

رَمْضانْ رْ  هَ اشْ ة  رْمَ حُ ينْ  الدِّ يِي  حْ مُ يا 

بُرْهانْ من  رَبِّي  اعطاكْ  من  ة  رْمَ بحُ و 

رانْ هْ بالسَّ ه  نامُ امْ لْ  ابْدَ من   ة  رْمَ بحُ و 

النِّيرانْ من  وفْ  خُ و  ما  الظْ يُومْ  يَة  شْ خَ

الجيرانْ و  لْ  األهْ و  فادْ  االحْ و  الفَكْ  باسْ

ــالنْ افْ دَزْتْ  ال  رَبْــنــا  زْ  بعَ ول  تقُ و 

ظانْ أنا  فيكْ  ما  فُوقْ  انْزيدْ  بْ  نحَ و 

رانْ دْ الكُ تامْ  اغْ من  رِي  خاطْ افْجى  حينْ 

يْعانْ مْ الضَ سْ بْ ذا الجِ تْهيتْ طُ ما شَ هْ مَ

االبْــدانْ ة  سالمَ و  انَّــالْ  قَلْبِي  وَة  فْ صَ

ــي وكــدانْ ــالجْ تاتِين ــكْ بالعْ قَّ مــن حَ

مانِي الرَّحْ رْشْ  عَ و  نْتْهى  المُ سدرة  و 

دانِي المَ البْقيعْ  و  ــرْمْ  الــحُ بجاه  و 

عانِي باالضْ الرْجالْ  دْ  صَ تَقْ مْ  ليهُ من 

ــي والَّنِ ــرْبــه  قُ ــونْ  إيــكُ ــي  رَبِّ لَبْ  نَطْ

يانِي ــم  ــهُ لِ مــن  كــل  و  ــمــة  األئ و 

ــي حيحانِ بالصَّ ــقْ  حَ ــنْ  ومي لـُ ـعْ المَ

ــبــرانِــي الــطَّ ــة  ــرْم حُ و  ــارِي  ــخ ــبُ ال

ــي تانِ ــبْعْ المَ ــة و السَّ ــقْ الفاتْحَ و بحَ

معانِي و  نْ  امْحاسَ من  ــاكْ  رَقَّ بما  و 

رانِي اجْ غنم  و  صامْ  و  لَّى  صَ بمن  و 

معانِي و  نْ  امْحاسَ من  ــاكْ  رَقَّ بما  و 

وفانِي طُ ودُه  ــدُ اخْ من  ــوقْ  فُ ــوعْ  ادْمُ و 

يَرْجانِي ما  يــاتْــرى  ــولْ  يــقُ و  يَــرْتِــي 

ارْعــانِــي و  ـيَّ  دبـِ ــود  لُ و  ـي  داتـِ داوِي 

ضانِي احْ تْ  تَحْ له  عَ نَجْ و  رْبُه  قُ ي  مِ نَحْ

ابْغانِي و  لِيَّ  اعْ ارْضا  ي  يخِ شِ رَفْ  نَعْ

رانِي سْ كَ هْ  اللـَّ بَّرْ  جَ ولْ  انْقُ ضحيتْ  و 

ــي انِ دَنـَّ ــي  رَبِّ ــبْ  ــبي اطْ عاشــرْة  لمْ

نَّانِي هَ قايا  اشْ من  ه  اللـَّ ولْ  انْقُ و 

أدانِــي ما  رَفْ  ينصْ و  قَوْلِي  قْ  دَ يَصْ
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تْيانْ كيتْ صادَفت الوَ نْتْ في ما احْ إن كُ

النْ مْ الهَ شانْ  في  ونْ  انْكُ بْنِي  جَ يعْ ما 

ــوانْ فْ الهَ إالَّ  جــاوَزْ  للمْ ــاجْ  ت يَحْ ــا  م

رانْ سْ عُ رُه  يُسْ مع  ما  تَيْسيرْ  ي  نَبْغِ

الــولْــدانْ كما  ياخْ  لالشْ المريدين 

رَدَّانْ ــكْ  لَ ــوْ قَ على  ومــا  لْتِي  قُ انــت 

كانْ كادَبْ  لوْ  و  عليكْ  بْ  انَسَ فات  من 

انْ دَّ صُ بابَكْ  على  إيْلُه  الَّ  من  عسى  و 

انْ مَّ ضَ رِي  دْ لصَّ بَّكْ  حُ يتْ  مِّ ضَ يُوماً 

انْ كَّ شَ ال  لَكْ  قَوْ أنا  إال  كيفْ  تْ  عْ مَ اسْ

ميالنْ بال  مْ  تقَ مَسْ جيتْ  البْــوابَــكْ 

األدانْ ظْ  لَفْ عْ  مَ اسْ إلى  لِّي  امْصَ أوْ 

افْتانْ دُونْ  من  البْدا  غنيمة  عيتْ  اسْ

يقانْ الضِّ دْ  بَعْ بِي  نْكْ مَ اللْ  اجْ وساعْ  و 

لُوسانْ نِّي  عَ تَكْ  رْخْ صُ بحديثْ  افجى  و 

فانْ طْ عَ رايَــضْ  لجانْبُه  قَلْبِي  اتْــرى 

نانْ خْ القْ دَكْ إلى على شامَ وْ تْرَمتْ ابطُ احَ

رانْ مْ لَكْ عارِي إلى ابْقيتْ في ذا الضَّ وَصْ

رانْ فْ الغُ و  و  فُ العْ و  النْجا  هْ  اللـَّ لْتْ  سَ

نُعانْ مْ  تْهُ رْخَ ابْصُ اللِّي  ه  اعبيدُ بين 

ــي دَرَّانِ التبات  لى  اعْ من  يَرْ  اخْ كن 

الغانِي و  ــيَّ  بِ ــانْ  ه ــبُــوبْ  ــحْ الــمَ و 

كانِي حَ حالِي  زَيْ  في  حالُه  اللِّي 

بانِي وَهْ طا  عْ مَ لَبْتْ  اطْ ما  عن  زايَــدْ 

ــي انِ ــوَ كــاألبَ ــاخْ  ــي االشْ مْ  عليهُ و 

بانِي ميري  اضْ لَكْ  قَوْ ساسْ  عن  انا  و 

العانِي ــدْ  االسَ ــارَة  غ اعليه  اتْغيرْ 

البيبانِي لنقر  ــه  لْــجُ اتْــوَ ــقْ  حَ ما 

ــي دانِ ــرَة وجْ تْ ــي و كَ ــة نِيْتِ مــن فِيضَ

ــي الغانِ الســانَكْ  النْجــا  و  ــة  بالرَّاحَ

ــي اليُونانِ ــبْ  بِي لطْ ــومْ  لُ عْ المَ مَجــي 

نْحانِي الجَ فْ  ايْخَ بُه  الْموجْ يْرْ  كالطَّ

شــانِي ــاهْ وال يَخْ ن شــى اضْ ال مــن نَخْ

انْبانِي بيك  من  خيرْ  هْ  اللـَّ ــزاهْ  اجْ

رانِي اسَ العطيرْ  ازْهـــارَكْ  افــروض  و 

وانِي خَ بَّك  حُ بيه  و  ي  وَلْفِ حى  اضْ و 

الَّنِي عَ ه  نْعُ مَ لْتْ  قُ ــاتْ  أف ــلْ  كُ عن 

سانِي يمْ و  شيرْ  العْ كما  بْنِي  إيصاحَ

مكانِي و  ي  ضِّ حَ ابْقينْ  السَّ في  لْ  عَ يَجْ

انِي من زُگت في ضل حرمهم توبه غطَّ
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انْ مَّ ضُ لِي  ونُوا  إيكُ الفانْية  نْيا  الدُّ في 

رانْ ضْ بالحُ يْنِي  عَ رْ  قُ ينْ  الدِّ يِي  حْ مُ يا 

وانْ فْ الصَّ لْدْ  الصَّ اتْلَيَّنْ  اللِّي  و  رَتْ  نَظْ

والنْ السُّ فاكْ  يَكْ جابْ  الحْ داكْ  ارْفَعْ 

النْ هْ الدَّ دْي  صَ من  زاجْ  المْ زاجْ  فى  يَصْ

مانْ هْ ــامْ الدَّ ت ــرَّدْ اغْ ــة إيطَ قْ الرُّؤْيَ ــدَ صَ

بانْ حْ ياها سُ وفْ في اضْ سْ االَّ اتْطُ مْ يا شَ

العميان ابصار  تفتح  اليتميد  امتيل 

فَرْعانْ من  كم  لها  طيبَة  رَة  جْ شَ يا 

نْوانْ رَكْ صَ ها الدْكي نَدْ مْ عْ هالْ لي من طُ

رْوانْ وَة بَنِي مَ طْ م من سَ لْ و عظَ و فَضْ

ــة ثَمــانْ بيقَ ــادْ االنْســامْ العْ ــل ه مايَ

نانْ الفْ رَفْ  زَخْ امْ رْ  زاهَ انْعيمْ  رُوضْ  من 

رُقْبانْ شى  نَخْ ما  ودْ  سُ احْ نِي  نَعْ تَمْ ما 

فانْ الوَصْ يْ  عْ سَ من  لْ  إيمَ ما  ولى  المُ

قَيْطانْ عايا  امْ بَّكْ  حُ ه  اللـَّ طا  عْ مَ من 

ميجانْ لْ  حامَ طيبة  ك  مَسْ من  نِّي  كَ

يْحانْ الفَ ند  عَ ها  انْسامْ وى  بهْ يَسرحْ 

يلسانْ الطَّ تَوب  ها  الْباسْ من  تَرْتْ  اخْ

ــزانْ يُــخْ ما  ــل  جُ ــيــارْ  اخْ نْت  صُ إلــى 

رانِي شْ عُ ونوا  إيْكُ رَة  األخْ في  كداك  و 

تَلْقانِي زَكْ  جْ يْعَ ما  النُّوم  الوْفاء  و 

ــي دَوانِ ــي  رْنِ انْظَ ــى  إل نَرْجــى  مــن  ــا  ي

الرِّيحانِي النْسيمْ  ة  فياحَ قْ  تَنْشَ نَسْ

فانِي ــرُه يَخْ هْ ــرْ كانْ جَ ــبْ عــن سَ نَرقَ

انِي لَكْ زَكَّ ــكْ ــي ابْشَ بِّ ــمْ فــي حُ ويْرَتْقَ

ــي ديمانِ ـدْ  ــرْمَ سَ امْ ــرْقْــها  شَ الزالْ 

الراني الدنس  من  تنضفه  القلب  و 

ــي الْوانِ لْ  كُ ــى  عل ــة  تَلْفَ خْ مَ ــارْ  باثْم

ثمانِي العُ لْكْ  مُ وتْ  إيفُ نْدِي  عَ ه  ومُ سُ

ــي نانِ عِ ــو  أبُ ــمْ  لي الحْ ــلْطانْ  السُّ و 

انِي هَّ شَ مْ  بَسَّ المْ انْوارْها  في  ي  قِ شْ عَ

وانِي يَهْ ما  طيبْها  جل  من  نِي  نَجْ

يَلْقانِي حــارَسْ  عليه  ما  هْ  اللـَّ بابْ 

اغطانِي و  إالَّ  اعليه  لَبْ  نَطْ ما  هْ مَ

الْهانِي ــواكْ  اهْ ارْفاقَة  على  ل  غْ الشُ

ــي انِ دَكَّ ــرْ  طَّ عَ المْ هــا  بيقْ اعْ فيْضــانْ 

ــي انِ دَ ــدْ مــن الَّ حَ ها مــن ابْعي ــقْ يَنْشَ

ــي وَتانِ ــه  طُ رَهْ ــاجْ  ادْب نَلْقــى  ــى  سَّ عَ

ــي بهانِ ــه  اقْماشُ فــي  لْتْ  ــتْمَ شَ واال 
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ــانْ م ــه تُرْجْ الگُ ــرْوْ عــن اخْ الْســانْ المَ

تَّانْ ــرْ الهَ طْ ــي ارْضــاكْ كالمَ ــلْ ل عَ اجَ

الرُّبْعانْ لْ  صْ كالفَ ارْضاكْ  لِيَّ  لْ  عَ اجَ

ــانْ ي ــي و الوَطْ ــالْ و الرْوابِ ب ــرَحْ الجْ يَسْ

الگحوانْ و  شگيرة  و  النَّرْجيسْ  يَرْعى 

عانْ نَصْ بيض  و  رِي  كْ عَ و  ر  خضَ و  ديدي 

يانْ الوَعْ يَوْعا  ما  ــلْ  جَ ثالْ  المْ هدا 

النْ البُطْ ــرْ  ضَ ما  راضْ  الغْ ح  نَجْ إال 

رْدانْ للوَ طيشْ  العْ وقْ  شَ ليكْ  شايَقْ 

رانْ ــنْ و الغدْ عاطَ لْتْقــى المْ ــبْ مَ لَ إيطْ

يْمانْ هَ سايَح  د  مجتهَ ريدْ  مُ مثل  و 

ــانْ نَّ ــا حَ ــل ي مَّ ــيَّ ابْشــيخْ كَ لِ مــن اعْ

يجانْ الدِّ ورْ  ديجُ في  رى  اسْ رْ  مسافَ أوْ 

انْ شَّ ومْ ناصحة في العَ باتْ إيراعِي انْجُ

النْ هْ للمْ ي  رُوحِ واقْ  االشْ من  تْ  قْ طَ ما 

النْ طْ المَ في  رْتَكْ  دَ اعْ ما  ناكْ  اغْ ه  اللـَّ

صانْ نُقْ ايَلْ  للسَّ رُوعْ  الشْ بْتْ  صَ رَعْ  نَسْ

ــانْ زَرْب و  النْ  جْ عَ ونْ  انْكُ لِيَّ  اعْ ــقْ  حَ

رانْ كْ وى مثل السَّ نَة حالِي في ذا الهْ عْ مَ

لُــوْمــانْ وال  عاتبَة  امْ ــيَّ  ــلِ اعْ ليس 

ــي األوانِ اتْــرشــحْ  جوفها  في  وبما 

ــي انِ فَدَّ ــحْ  لَ يصْ و  ــي  تِ فْ لَهْ ــرَّدْ  إيْبَ

رْجانِي حُ ــواوَر  انْ على  بِي  سْ كَ مْ  يَنْعَ

رْعانِي الدَّ دْ  سَ و  شابْها  اعْ وبْ  هُ اسْ و 

ــي اليُرْقانِ و  ــة  ي فْ عَ المْ ــرْ  بي اخْ امْ  و 

قانِي الرَّهْ بْغْ  صَ مثيل  بِي  دَهْ صفر  و 

ــي وانِ ــعْ مــن ارْضــاكْ هــو رَضْ مْ و الجَ

تَالَّنِي ما  ــزَمْ  الــعْ على  بِي  رَغْ لَكن 

يانِي مْ حَ رْ  واعَ صيفْ  المْ من  انْهارْ  في 

ــي ابْدانِ ــورْ  نُ ــا  ي لْتْقــاكْ  مَ ــي  لْبِ كطَ

تْمانِي كَ العالَمْ  يا  ولْ  يقُ و  عِي  يَدْ

النِي يَمْ تَكْ  مْ حكَ ومن  قَلْبِي  لْ  سَ يَغْ

رْقانِي الطَّ اوْهــامْ  على  اقْبا  اللِّيلْ  و 

يانِي اعْ تَرْجاكْ  كيفْ  رْ  مَ القْ يَرْجى 

اوْرانِــي راضْ  الغْ ــوْ  زَهْ ريتْ   ً دا بَعْ من 

ــي ــرَكْ يَرْجانِ ــنْ خي ــتْ بايَ رَفْ ــه اعْ لِّي خَ

ــي أدَّانِ ــزْمْ  للعَ ــراد  المُ ــتْ  بْ صَ ــلْ  هَ نَمْ

ــي انِ وَّ قُ ــراعة  السْ ــى  عل ــيَّ  بِ ــي  اللِّ

ــي بَرَّانِ ــة  وبَ العقُ مــن  ــة  الغيبَ حــالْ 

وانِي گْ مَ يا  رْ  تدَ نَعْ ارْضــاكْ  لْبْ  طَ في 
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312

الَّنْ للحَ نعت  مَ ــوابْ  االبْ ريتْ  ما  هْ مَ

الحيجانْ و  خايَرْ  الدَّ و  المالْ  من  ز  عَ

البيزانْ كما  ومْ  اتْحُ ها  رَّاسْ حُ ديما 

الهيجانْ ــوانْ  دي في  ليؤاتها  صانَتْ 

ــرْعانْ سَ ــه  تَتْوَجَّ ــرْ  غي ــتْ  لْ قُ ــي  مالِ

بانْ رَغْ كي  نَحْ ما  طلبه  في  رانِي  إلى 

فانْ الرَّجْ ليلْ  لَعْ بْ  طُ الخيرْ  أمْ  ابن 

قَنْطانْ نْيا  الدُ ة  جَ بَهْ فقد  من  أنا  ما 

وَّانْ صَ نبغي  ما  لطلب  حى  نَضْ  ً دا بَعْ

رْعانْ ضَ بابَكْ  في  ه  اللـَّ نِي  وَقَّفْ ما 

بانْ نِّي  عَ لْ  ضَ الفْ و  الضنا  مع  تْرَقْتْ  افْ

ازْيانْ د  عْ السَّ دا  هَ قامْ  اسْ فَرْحي  لْتْ  قُ

ــدانْ ــي وي ونِ مُّ ــا إيْهَ ــرْ م ــرْتْ البْحَ عاشَ

يانْ عْ المَ عين  من  جابْ  احْ لداتِي  نْ  كُ

انْ عَّ طَ رُه  نَحْ في  عليه  ه  كيدُ عْ  يَرْجَ

ــي قانِ لُحْ ــي  لَبْنِ اجْ ســيرْها  لكْ ــا  وان

دانِي عْ المَ ريــقْ  الــوْ و  الــدر  انفس  و 

يْضانِي الغَ وافْ  اجْ في  ودْ  األسُ ثَلْ  امْ و 

ثْالنِي المَ ذا  في  كيتْ  احْ من  ونَة  كصُ

واســانِي ــه  لْبُ انْطَ إال  ــي  للِّ ندعــو 

ــي انِ بَطَّ ــا  م ــي  تِ بحاجْ ــرا  ضْ الحَ ــاجْ  ت

ــي رَقَّانِ و  ــه  الجُ اعْ ــي  فادَنِ مــن  ــارْ  ي اخْ

انِي كَّ شَ ــا  ــه ادْرَكْ لمن  ــا  ــواهْ اهْ و 

دُوَّانِــي رْضي  غَ في  بما  ميري  اضْ كان 

ــتَوْالنِي تَسْ ــلْ  ضَ بالفْ رادَكْ  ــى  تِّ حَ

ارْسانِي ــرُوعْ  اسْ بَّكْ  حُ يدْ  اخدت  يُومْ 

فانِي اجْ الضر  و  تْ  ادْرَكْ الرَّاحة  فْ  طْ عَ

رُقْبانِي مْ  نَرْغَ تْ  دْ عُ األميرْ  بْة  حُ اصْ و 

طانِي يَخْ ه  قَوْسُ مْ  هْ ابْسَ نِي  يَرْمِ من 

النِي يَصْ ــدْ  رايَ كــان  بيه  ما  لى  يَصْ

انتهت القصيدة

001 : يقال كذلك :  “استعنت بدايم الكرايم...“. 

127 : يقال كذلك :  “... موج اعماني“.

141 : يقال كذلك :  “... من اشجون ...“.

219 : يقال كذلك :  “و بجاه عرفات و البقيع المداني“.
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ال الحَ ال  ارْجَ إمام  يا  رْبْ  الغَ بْ  قُطْ يا 

ازْالل ذْب  عَ صافِي  ماه  زِيرْ  اغْ ر  بَحْ يا 

ارْجال ور  دُ اصْ في  يَة  ضامْ أقْلُوب  ارْوَات 

عادَة في األزَال بْقَت له السْ د من سَ عَ اسْ

ــالل احْ ــرْب  للشُّ ــة  تْقَ عَ امْ ــة  يَ نَوِ عْ مَ

الَل العْ من  ي  مْهاجِ يَتِي  يابُغْ دَاوِي 

صال لَى من المْ يبْ و احْ ل طِ يَب من كُ اطْ

تال به في التَمْ ى من لُون ما تْشَ فَ و اصْ

نْهــا فَنْجال ــت مَ رَّعْ ــي جَ ــدَّت رُوحِ تَ اهَ

االرْسال خاتَم  اتْبَع  من  عال  بَفْ أقْتَدْت 

بَال ا و جْ رْتَك لُوْطَ جَ سات اغْصان اشْ و كْ

ــة لِيلَ الجْ ــم  رَايَ الكْ و  البُرْهــان  ذَا  ــا  ي

قْبِيلَة و  رْيَة  قَ ل  كُ في  يلُه  سِ ساح 

يلَة طِ اهْ زَان  امْ من  األَرْض  تَرْوَى  كما 

ــبِيلَة لْسَ السَّ ــك  ياهَ امْ مــن  ر  ــدَّ إيْغَ

يلَة جِ العَ بْ  حُ في  دَاقْها  من  د  يَزْهَ

يلَة اوْحِ ل  هْ الجَ ة  مَّ غُ في  ها  تبْقِ ال 

ــة بِيلَ ــدْ مــن زَنْجَ ــم و لَ ــف و نْعَ و لْطَ

يلَة انْحِ ب  بَالحُ دَات  يْن  عَ من  ي  عِ دَمْ

يلَة فِ اغْ ق  الحَ على  دَى  الهْ قَبْل  كانَت 

ــة يلَ نْفِ و  ب  ــتَحَ سْ مَ ــنَّة  سُ و  ــرْض  فَ

يلَة دِ اسْ رَاشْ  العْ ناب  اطْ على  بَتْمار 

ــيلَة ــام الوَسِ ــا إِمَ ــاك ي م ــي احْ ــا ف أن
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الَل العْ من  ي  مْهاجِ يَتِي  يابُغْ دَاوِي 

إيْنال اهللا  لْم  عَ في  لُه  تَاب  اكْ كان  من 

ال يْــزَ الَّ  من  ها  مْ عْ طَ ل  بجُ يُوفِيه 

مال ير اعْ ن إيْرِيدْ ابْغِ ولَى لِمَ ي المُ طِ يَعْ

االفْضال نازَل  لمْ ول  الوْصُ نَّى  يَتْمَ من 

يَال يَمْ و  تَز  يَهْ زَاح  المْ وَى  بَهْ قَلْبِي 

الَل العْ من  ي  مْهاجِ يَتِي  يابُغْ دَاوِي 

ال للْوصَ د  هْ جَ ادْرَك  الَ  و  يَا  عْ و  ز   جَ عْ و 

طال ه  رَامُ غْ و  ى  اللْقَ ى  يَرْتَجَ كشايَقْ 

ال مَّ الكُ لْطان  سُ يشْ  امْشِ بَنْ  إيْلُود 

تَعــال المُ ــز  زِي للعْ ــة  تُ رْمْ حُ م  ــدَّ يْقَ و 

يَال اخْ غير  النُّوم  في  ورْتُه  صُ من  لُوْرَى 

يلَة اوْحِ ل  هْ الجَ ة  مَّ غُ في  ها  تبْقِ ال 

يلَة هِ امْ د  الوَخْ ة  ساعَ في  ه  يَدُّ كان  لَو 

يلَة مِ هْ و  ة  يعَ ضِ و  حالْتُه  من  يَرْفَع  

لِيلَة اضْ قُوم  من  ون  انْكُ لْنِي  عَ تَجْ ال 

يلَة ــالَن اثْقِ مْ ــوب حَ نُ ــه مــن الدْ و علِي

لِيلَة و اخْ ات لُه مع اللَّهْ حَ و النَّفْس اضْ

يلَة اوْحِ ل  هْ الجَ ة  مَّ غُ في  ها  تبْقِ ال 

وِيلَة الطْ سايَف  المْ و  الزَّاد  عْب  صَ من 

ثِيلَة امْ لِيه  حالته  صاب  ما  لَب  طْ و 

ــة زِيلَ الجْ ــب  وَاهَ المْ و  ــر  السَّ ــوع  يَنْبُ

اقْلِيلَة ايَّــام  في  لِيه  اعْ رَبِّــي  تَح  يَفْ

يلَة مِ أكْ الَگ  الخْ زِينْها  من  ط  تَنْشَ

ــيلَة ــام الوَسِ ــا إِمَ ــاك ي م ــي احْ ــا ف أن

ــيلَة ــام الوَسِ ــا إِمَ ــاك ي م ــي احْ ــا ف أن
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40

الَل العْ من  ي  مْهاجِ يَتِي  يابُغْ دَاوِي 

الل الهْ ة  لْعَ طَ ر  انْظَ ِالَ  إ يَّما  سَ ال 

مال ن و الجْ سْ لَّة الحُ ي في حُ سِ كْ بَح مَ يَصْ

اح و جال نَة على من سَ ن اسْ ة كمَ حاجَ

حال المُ ر  ظاهَ يم  ظِ العْ رْ  السَّ ذا  هَ

الل ي االطْ عاع نُورْها كاسِ مْس اشْ كشَ

الَل العْ من  ي  مْهاجِ يَتِي  يابُغْ دَاوِي 

وَال سُ كل  في  تَرَم  نَحْ و  ل  اخَ انْدَ بِيكْ 

الَل الجَ ذُو  ن  يْمَ هَ المْ القادَر  بْحان  سُ

ال جَ مِ إلُه  د  وَعْ ل  كُ قَال  من  ق  ــدَ أصْ

مال يُعْ ــر  َمْ أ رْتُــه  ــدُ قْ و  ه  لْكُ مَ ن  لَكِ

االزْالَل غافَر  نِي  الغَ يتَبَّتْ  و  ي  حِ يَمْ

يلَة اوْحِ ل  هْ الجَ ة  مَّ غُ في  ها  تبْقِ ال 

بِيلَة تَقْ نْها  مَ نال  و  ه  بِيدُ ك  مْسَ و 

يلَة قِ اصْ خْ  الوْسَ من  تِي  جْ هْ مُ رَايَة  مْ و 

لِيلَة من  ة  ساعَ رُبْــع  في  يها  ضِ يَقْ

يلَة مِ وال  فيه  وك  كُ اشْ وال  د  حْ جَ ال 

ــة قِيلَ و  ــلْ  قِي دُون  ــن  يْ للعَ ــر  ظاهَ

يلَة اوْحِ ل  هْ الجَ ة  مَّ غُ في  ها  تبْقِ ال 

يلَة مِ الجْ ن  حاسَ بالمْ وافــاك  للِّي 

يلَة حِ وال  باب  اسْ بْالَ  ي  طِ عْ المُ م  نَعْ

تِيلَة الوْ ا  ذَ هَ بِيل  السْ عن  نَح  نَجْ ما 

يلَة قِ اعْ ــاتْ  ادْهَ ــان  ادْهَ م  هَ يَفْ الَّ  شَ

يلَة هِ اجْ لْم  العِ ا  بذَ كايْنَة  كانت  ما 

ــيلَة ــام الوَسِ ــا إِمَ ــاك ي م ــي احْ ــا ف أن

ــيلَة ــام الوَسِ ــا إِمَ ــاك ي م ــي احْ ــا ف أن
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الَل العْ من  ي  مْهاجِ يَتِي  يابُغْ دَاوِي 

االتْصال وَدَّك  يب  ابْطِ لِي  ل  صَ يَحْ لْ  هَ

ال جَّ عَ ة  الحاجَ على  نُه  ساكْ ايَل  السَّ

الَل و األَجال طْ نِي المَ قَط على الغَ يَسْ

األمــال بَبْلُوغ  ــوز  أنْــفُ ــيَــا  دَغْ ي  نَبْغِ

ل و اإلقْبال ضَ ي في باب الفْ فِ ط كَ باسَ

الَل العْ من  ي  مْهاجِ يَتِي  يابُغْ دَاوِي 

اآلل و  حابُه  صْ و  ول  الرْسُ جاه  رْمة  حُ

غال اشْ وَاك  لِــدْ الرْجا  دُون  من  مايْلِي 

ال دَ جْ النَّفْس  يْ  غَ بِينْ  و  بِينِي  دْت  جَ و 

نْختال ال  نوَنِي  ها  فِيْضَ اقْبَل  دْت  عُ

يق الحال فاقْتَك عن ضِ لْم اهللا في اشْ من عَ

يلَة اوْحِ ل  هْ الجَ ة  مَّ غُ في  ها  تبْقِ ال 

لَة صِ نِّي  عَ النْبِي  ة  رْمَ حُ ع  طَ تَقْ ال 

يلَة ادْهِ بْر  الصَّ على  تُه  مْ هَ السايَل  و 

ِيْال إ و  ان  كَ لَوْ  ظْ  لْفَ و  ضْ  غَ و  حتى 

يلَة بخِ يَدْ  من  سان  احْ في  ع  طامَ ما 

يلَة تأصِ م  فِيهُ ود  الجُ م  هاشَ بَنُو 

يلَة اوْحِ ل  هْ الجَ ة  مَّ غُ في  ها  تبْقِ ال 

يلَة اوْهِ ر  الضُ امع  تِي  لَهْ و  تَتْرَك  ال 

بِيلَة اهْ قْ  وْ بالشَ ود  اتْعُ ي  رُوحِ كادَت 

ــايَ ادِبِيلَة شَ ــد لحْ نْهــا اتْزِي ــفْ مَ خايَ

يلَة السِ يق  ضِ ى  شَ اخْ من  يُوَنِي  كيفْ 

النْزِيلَة دا  لَك  عادَت  لْم  الحُ مال  كْ و 

ــيلَة ــام الوَسِ ــا إِمَ ــاك ي م ــي احْ ــا ف أن

ــيلَة ــام الوَسِ ــا إِمَ ــاك ي م ــي احْ ــا ف أن
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الَل العْ من  ي  مْهاجِ يَتِي  يابُغْ دَاوِي 

ــال بَ ــدَك تُقْ نْ ــي عَ تِ وْ ــنْ ادْعَ ــن بايَ يَقَ امْ

ــال البَـقَّ اوالد  وَزَّان  ــل  هَ ــة  ـ ــرْمَ حُ

ال جَ أمْ ل  كُ في  ة  سايْحَ ارْجال  ق  بْحَ و 

االرمال م  تْهُ مَ ضَ ار  فَ القْ في  ارْجال  و 

رْبَال الدَ و  بَار  العْ ها  البَاسْ ارْجــال  و 

الَل العْ من  ي  مْهاجِ يَتِي  يابُغْ دَاوِي 

ــوَال األحْ ربَتْها  غُ ــادْبَــة  جَ ــال  ارْج و 

تِدال األعْ غايَة  في  ة  سالْكَ ارْجال  و 

قال  وْل و المْ ب ساقَط القَ و ارْجال في حُ

الوْحال ت  لَبْسَ رَبْها  وف  بِخُ ارْجال  و 

البال ي  فِ تَشْ رَة  بِنَظْ رَايَرِي  لسْ ر  انْظَ

يلَة اوْحِ ل  هْ الجَ ة  مَّ غُ في  ها  تبْقِ ال 

لِيلَة العْ دَاتِي  بِيبْ  اطْ انْتَ  رَفْت  اعْ و 

يلَة اصِ ارْجال  و  ر  صَ القْ ل  أهْ يل  ادْخِ و 

يلَة مِ وب احْ جُ تار الحْ و امْشايَخ في اسْ

يلَة فِ احْ بَّات  ابْقُ ون  دُ المْ في  ارْجال  و 

ارْفِيلَة ماش  القْ اثْياب  في  ارْجــال  و 

يلَة اوْحِ ل  هْ الجَ ة  مَّ غُ في  ها  تبْقِ ال 

بِيلَة اهْ ر  كْ السَّ مع  غايْبَة  ورَة  مُ خْ مَ

يلَة غِ أشْ ر  كْ الدَّ مع  ة  فَ تَكْ عْ مَ ارْجال  و 

زِيلَة اغْ ق  دْ الصَّ على  نْها  إيْظَ د  الوَغْ و 

يلَة انْهِ ر  طَ المْ ما  اكْ انْجالْها  وعْ  دمُ و 

يلَة فِ نْها وْساوَس النَّفْس اجْ ى مَ حَ تَضْ

ــيلَة ــام الوَسِ ــا إِمَ ــاك ي م ــي احْ ــا ف أن

ــيلَة ــام الوَسِ ــا إِمَ ــاك ي م ــي احْ ــا ف أن

انتهت القصيدة





113جمهور األولياء



001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

مْ قْ السُّ دْ  بَعْ ه  بْدُ عَ رارْ  اضْ ي  فِ يَشْ من  يا 

ــمْ يرْحَ و  ــنْ  يحَ و  ــتْ  إيغي ــه  رَجُ بفَ و 

لْمْ الحَ لُه  لى  يَحْ لْ  هَ اجْ من  ي  طِّ يغَ و 

ــمْ ــهْ مــن الغَ ي ه وينجِّ ــدُ ــلْ إينَقْ و الواحَ

ــا عاي لدْ بْ  ــتَجَ اسْ رَبْ  ــا  ي

غايَة رينْ  اهِ الطَّ ــه  ازْواجُ و 

الــوْاليَــا و  ــرْ  الــسَّ ورْ  بـــدُ و 

آيَة ــلْ  كُ ـــرارْ  اسْ قْ  بحَ و 

ــكايَا اشْ ــي  قِ أخالـْ ــدْ  نَفَّ

لْتْ توَسَّ و  عِي  نَدْ ــتْ  ــرَعْ اشْ ما  إلهي 

ــتْ هْ اتْوَجَّ ــكْ  لي ــكْ  إيْغارْتَ ــي  نِ رَمْ تَحْ ال 

تْ عْ ــفَّ اتْشَ ــزازْ  العْ ــادْ  ب بالعْ إال  ــتْ  لْ قُ

تْ طْ اتْوَسَ ليكْ  مْ  هُ رْمْ ابْحُ لمن  ولْ  أنْقُ

ــه ازْمانُه ــحْ بِ نَ دْ من اجْ ــعْ مْ سَ ــقَّ ويسَ

ــبْ رايَ ــي الكْ ــه اتْفاجِ تُ ــي صرَخْ ــو اللِّ هُ

زانُه احْ رْ  دْ الصَّ في  ــواتْ  اقْ من  رَّجْ  يفَ و 

ــه رانُ فْ بغُ صــاهْ  اعْ مــن  ــبْ  ذنْ ــلْ  يقابَ و 

ــبْحانُه ولى سُ ــرُوفْ مــن المُ عْ هــذا المَ

ــمْ لُه شــانُه ظَّ ــة إيعَ نْزْلَ ــفْ المَ عي و اضْ

ــفيعْ بُوبَكْ الشْ حْ ــة مَ رْمَ حُ

ــعْ مي ــة اجْ ــه كافَّ حابُ و اصْ

البْقيعْ و  رْمْ  الحُ حابْ  اصْ و 

الرْفيعْ تابَكْ  اكْ في  نَزَّلْتْ 

ــعْ ــي اتْضي تِ وْ ــلْ ادْعَ عَ ال تَجْ

بْ ــتاجَ تَسْ ــيَّ  لِ ــنْ  وايَ ــتْ  ـنْ يَقَّ ــى  تَّ حَ

ويحارَبْ مْ  إيخاصَ إيطيقْ  الَّ  من  تْ  هْ واجَ

ــة األدَبْ ــكْ قل ــي فــي جانْبَ نِ قْ ــا تَلْحَ م

ــبْ ــارْ الغالَ هَّ ــقْ القــوِي القَ ــوا الحَ بُ رَغْ



جمهور األولياء 114

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

لُه اهْ و  النْبِي  حابْ  اصْ أيْن 

لُه رافْ نَسْ لْ البيتْ االشْ و اهْ

ــه لُ فَضْ ــلْ  بجَ ــة  رْبَ القُ و 

لُه دْ عَ و  ريعتُه  بشْ وا  مُ كْ حَ

جمله به  طاحْ  من  وا  ــدُ رَفْ

صاتْ العُ في  افَعْ  الشَّ يا  هْ  اللـَّ ولْ  أرَسُ

ــمواتْ السْ و  ــرْ  البْحَ و  ــرْ  البَ انْ  ــكَّ سُ

ــزاتْ جِ عْ ــكْ و المُ ــمْ مــن أوْصايْفَ رايَ الكْ

ياتْ االشْ خالَقْ  كْ  دَ وَعْ  “ طاهْ تَعْ ألْ  “أسْ

نْ حاسَ المْ و  النُّورْ  بَلْ  جْ يا 

دايَنْ المْ ــارَتْ  ن ــورَكْ  نُ من 

نْ الطَ السْ هيبَة  تانَتْ  امْ و 

نْ ساكَ المْ وْة  دعَ رَتْ  تنْصْ و   

نْ إيْفاتـَ ال  اتـْ ما  كل  و  من 

فْ الرْخَ و  ة  دَّ الشَ مع  تي  سنيدِ و  سيدي 

فْ الوَصْ نْ  سْ بحُ رافْ  االشْ ادَّاوهْ  ودْ  الجُ

ــهَ ــا طَ ــكْ ي فَ طْ ــن عَ ــي و بي ــعْ بين مَ اجْ

مامْ العْ و  ــصــارْ  األنْ ــمَّ  ثُ

جــامْ العْ و  العــرب  ــارْ  ي اخْ

ــرامْ الكْ اربعــة  ــفْ  اليَ الخْ

المْ السْ رَبْنا  ــمْ  ــزاهُ اجْ و 

ــامْ األن ــيَّدْ  سِ ة  ــيعَ شِ ــا  ي

داها ــبَــرْ  اكْ و  ــمْ   ــظَ اعْ إلــى  لها  ــتَ  أنْ

ــا اه تَتْرَجَّ ـتَـكْ  ــفاعْ اشْ ــرَة  اخْ و  ــا  ي دُنـْ

هْ انْشــاها ــكْ اللـَّ القَ ــة فــي اخْ مَ و الرَّحْ

طاها اعْ الملك  ــمْ  دايَ ليك  االيجابَة 

ــرُورْ اسْ من  يتْ  مِّ ضَ أمــا  

ــورْ شُ الدْ و  ــاتْ  رْي القَ ــمَّ  ثُ

ورْ الجُ على  الطْ  اغْ قْ  الحَ و 

نُورْ عليه  وَى  اضْ لْ  دْ العَ و 

ــورْ ــا تْبُ ــوادْ م ة الجْ ــلْعَ سَ

عطفك يغني على اللجين و دهب الكيس

العيس گلعوه  ماشيئة  لكل  الصبر  و 
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ــسْ ادْري ــوالي  مُ يا  ــالجْ  الــعْ و  ــة  ــرَّافَ ال
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رْفْ عْب الشَّ عْ صُ بابْ تَنْفَ هد الشْ ة جَ مَ دْ خَ

فْ الرَّشْ و  للطهر  رْ  نَهْ طْ  شَ كالنَّازَل  أوْ 

أَلْتَكْ كيمْ أسْ امْ الحْ جَّ بالحَ

زَكْ وْ  و سليمانْ الَّدِي في حَ

قَبْركْ ريفْ  الشْ مْ  ظَ بما  و 

ــكْ ــرْبَ قُ ــاهْ  ج ــة  ــرْمَ بــحُ و 

كْ دَ هْ شَ امْصالْ  نِي  نَعْ تَمْ ال 

ــنِينْ سْ ــلْتَكْ بالحَ ــنْ سَ ــاجْ العارْفِي ــا ت ي

ــنْ بي المُ ــرارْ  اسْ و  ــلِينْ  رْسَ المُ ــق  ابْحَ و 

ينْ يِي الدِّ حْ لْ يا مُ ضَ ودْ و الفْ ألْ ذا الجُ  أسْ

ــفْ الزِّينْ طْ ــا بالعَ ــوْثْ وَقْتْن ــفْ غَ طْ و بعَ

بَرْ مامْ األكْ يتْ على الهْ تكِ اشْ

رْ األزْهَ ريفْ  الشْ اللْ  الهْ يا 

رْ هَ بيبْ يَظْ دة الحْ نْدْ الشَّ عَ

بَّرْ إيدَ نى  اغْ ال  رْ  قَــدَّ من 

بَرْ يَجْ نْ  إيظَ اللِّي  بْدْ  العَ و 

انفيس در  اخزينه  اصدر  في  اين  كالصّ

اقبيس اشهاب  كل  اللهيب  لطفيْ  و 

جيدْ المْ جارَكْ  هْ  اللـَّ بْدْ  عَ

ــيدْ الرْشِ ــدْ  راشَ ســيدي  و 

ــزَلْ الســعيدْ نْ ــداكْ المَ و ب

سيدْ لْ  كُ يَّدْ  سِ ي  للماحِ

اللْديدْ كْ  ارْحيقَ رابْ  اشْ و 

ــسْ دي قْ ــى بيــت المْ ل ــنْ و األعْ رْمي و الحُ

ــسْ أوّي و  ــرُوفْ  عْ مَ ــنْ  الْحي الصَّ بجــاهْ  و 

نيسْ تَدْ من  قَلْبِي  في  ما  وه  فُ بعْ ي  حِ يَمْ

سيسْ رْوْ احْ بيبْ في مَ رَة الطْ رْنِي نَظْ يَنْضَ

عليه أقْصيْتِي  كيتْ  احْ و 

ــهْ ي ــزْ مــن إيجِ ــزْ إيْعَ زي العْ

ــه بي راكْ  ــومْ  تْهُ مَ ــارِي  ع

فيه خير  ــل  كُ ــا  ــوالن مُ

بيه اشْ إيْلُه  االَّ  الــرَّبْ  في 

ادْريسْ موالي  تِي  رْخْ صُ و  ينِي  إيمِ يفْ  سِ
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الغالَّبْ باألميرْ  ايْــريــن  الــدَّ ــطــالْ  االبْ

بابْ لَقْ  يَغْ سايَلْ  ــه  وجَ في  ال  األميرْ 

ابْ الخطَّ االمــام  و  لي  اعْ بن  مُوسى  و 

االنْجابْ يا  وا  وكــدُ و  وا  زْمُ تحَ و  وا  وَقْفُ

ــعايا مــن حــازُه الوَقْتْ لسْ

فايا الكْ ــةْ  طيَ اعْ ا  ــوْ ي طِ يَعْ

ــا داي الهْ ــجْ  ناهَ امْ ا  ــوْ دي يَهْ

نايا العْ لَ  اهْ وا  عُ ضْ إيخَ ليكْ 

ــه انْهايا ــكْ مــن الَّ إيْلُ لَ عْ جَ

فاسْ نْ  اكَ بالسَّ جْ  ابْتْهَ و  رِبْ  غْ المَ زانْ 

ميعْ النَّاسْ تداتْ اجْ تْ و ارْضاتْ و اهْ طاعَ

ناسْ أجْ ــلْ  كُ يعرفوهم  ــاتْ  آي وا  ــدُ هَ

ناسْ كْ بمَ ارْجالْ  و  فاسْ  بَرْجالْ  لْتَكْ  سَ

ــرَّجْ سَ المْ محمــد  ــتْ  نادِي

جْ بَهَّ المْ ضيلْ  الفْ و  نايَة  لَعْ

ــارَقْ الشَّ رْ  ــدْ بالبَ ــوم  النْجُ دارُوا  كمــا 

ــابَقْ ــتْ السَّ ه مــن الوَقْ ــدُ وايْ ــكْ اعْ هادِي

ــقْ افَ الدّ ــرْ  بالبَحْ ــهيرْ  الشْ ــاطْ  يَّ الخَ و 

ــقْ يرافَ و  ــلْ  العاقَ ــي  تَبِ يَجْ مــن  ــرْ  يَ اخَ

ودْ الجُ هلْ  ابْوابْ  في  يَوقفْ 

ودْ الجُ من  ودَة  الجُ ورثــوا 

ــودْ لُ الخْ ــة  نَّ جَ ــوا  نُ مْ يْظَ و 

البْنُودْ و  الجيشْ  حابْ  اصْ و 

ــودْ نُ اجْ ــا  األوْلِيَّ و  ــلْطانْ  سُ

بيسْ التَّعْ دْ  بَعْ ورْتُه  صُ رْ  ثُغْ مْ  تبَسَّ و 

ريسْ للتَّدْ دْ  جِ مَسْ كل  في  ها  جالَسْ امْ و 

ديسْ التَّقْ ليه  من  اوْالكْ  مْ  نْهُ بامْحاسَ

ريسْ اغْ ارْجالْ  و  ة  لْماسَّ بسجِ ارْجالْ  و 

المْ العْ ــبْ  صاحَ ــرِي  مْ العَ و 

الهمــامْ ــرْ  صابَ ــرْ  نْتَ خَ المْ

ــواليْ ادْريسْ ــا مُ ــايْ ي ــنْ لي عــن ادْع أمَّ

المضايَقْ ة  ساعَ في  تُه  رْخَ صُ دْ  يُوجَ من 
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ــجْ ــمْ اتْــوَهَّ ــوارْهُ ورْ انْ ـــدُ ابْ

جْ يَنْفَ حينْ  كْ  سْ المَ رْ  كنْشْ

ــرَّجْ ــفَ إيْ ــنــا  رَبْ ــوا  قــالُ إنْ 

ولى الحوْشْ رِيَّة و من في قُربُه مُ سْ بُو عَ

رُّوشْ حَ ولى  مُ لْ  ضَ الفْ لْ  الكامَ يخْ  ْ الشّ

ــوشْ الكُ ــالْ  برَّحَّ و  ــلْ  ادْخي ــي  بالبُودال

وشْ دُ مْ حَ بن  رايمْ  الكْ حْ  واضَ ة  رْمَ بحُ و 

نايَمْ الغْ ــنْ  ــراصَ اقْ ــاسْ  رِيَّ

ــمْ ــرْحْ دايَ ارْبَـــحْ وَلْــقــاهْ فَ

ــمْ ــه حايَ ــي علي ــنْ بَرْنِ كمَّ

انْقايَمْ تُه  ساحْ قْ  تَلْحَ ما 

مْ ياغَ فالْتُه الضْ و اللِّي في اكْ

رِيفْ التَّصْ لَ  اهْ و  ة  النَّافْدَ ة  لْمَ الكَ لَ  أهْ

ــفْ ارْدي ــراهْ  مُ ــبُــه  ــراكْ امْ ــه  ــطُ زَطْ من 

يفْ السِّ رْ  دْ بصَ عليه  ه  طُ زَطْ من  رَبْ  يَضْ

اوْصيفْ في  فَرَّطْ  ما  ريمْ  اكْ يَّدْ  سِ تّى  حَ

ــامْ ي اغْ ــا  وْه ضَ ــزَمْ  يَهْ ــا  م

تُه انْســامْ ــي ريحْ فِ ــا تَخْ م

كامْ الحْ ــبْ  ــرَطَّ إيْ البُّـــدْ 

ايَحْ السّ بسيدْ  و  تْ  لَدْ به  دْ  مَ أحْ بن  و 

ــحْ الكال ــرْ  قي الفْ ــزْ  نْ كَ ادْ  ــوَّ الجُ ــمْ  حاتَ

صالَحْ يدي  سِ المرتضى  رْقاوِي  الشَّ و 

ــحْ الفاتَ ــرْ  البَ ــرْ  بامْ ــابْ  الب ذا  ــحْ  افْتَ

ــبابْ السْ ــبْ  يَّ طَ ــمْ  رْكُ تاجَ

بابْ فى من الضْ ماهْ اصْ و اسْ

اللْ و االشعابْ ي االطْ ضِ يَحْ

جابْ حالْ من احْ و عليهْ اشْ

يابْ للدَّ ــمْ  هَ ــدْ  ــرْفَ يَ مــا 

رُوفْ عْ لَ المَ خاء و اهْ حْ و السْ مْ حابْ السَّ و اصْ

وفْ اتْطُ به  دا  العْ ونْ  اتْكُ لو  شى  يَخْ ما 

وفْ الخُ ارْضْ  خاتَلْ  امْ من  يعاديه  تَّى  حَ

ــرُوفْ اجْ بين  ازْمانُه  يحه  إيطِ دْ  بَعْ من 

ــشْ الالَّفَحْ فْ تَرْمي ــرْعْ خَ ــرَعْ من سَ أ سْ

ــه على الوْقُوفْ ه ايْعينُ دُ ــواعْ بَضْ بسْ يَقْ
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ــبْ ناقَ المْ باهــي  ــري  بُوزَكْ

جايَبْ ــه اعْ رايَمُ عْ لكْ ــمَ نَسْ

بْ ــا الرَّاكَ ــتْ ي لْ ــارَسْ قُ للف

بْ ــنْ و التْراطَ هْ ــو بالدَّ ما هُ

ــبْ واهَ المْ و  ــرْ  السَّ ــنْ  لَكِ

لْواتْ ــى الخَ ول ــه مُ بُ ــادَرْ و صاحْ ــدْ الق بْ عَ

التْ صْ دْ باهي الخَ ــعَ وعلي والحاجْ و األسْ

زَّاتْ ــدْ الحَ نْ ــي عَ مِ ــرَخْ و يغيــث و يحْ يَصْ

واتْ سْ اضْ مْ نُه كالشَّ يخْ اللِّي ابْراهْ و الشّ

تْفاتْ نازَلْهــا اخْ ــنْ فــي امْ ري و ارْجــالْ اخْ

بْ واهَ ــلَ المْ ــمْ يا أهْ نَبْغيكُ

صه على العين غايَبْ خْ من شَ

ــولْ دُونْ كادَبْ ــدْ و انْقُ نَنْشَ

ــوي الغالَبْ ــنْ القْ ــا الظَّ أمَّ

بْ نِي الواهَ مْ الغْ لْ نَعَ و فضَ

ــي رْشِ راوِي و القَ ــدْ واتْ و ال ــدْ ــيدْ القَ سِ

ــي بْشِ الحَ و  هْ  ــدَ نَنْ ــه  ب ــراجْ  الف ــو  أب و 

ضيلْ الفْ ــتْ  ــالَ ــرَحَّ ــوتَ بُ

ــلْ خي بالدْ ــه  اعلي ــت  نادي

ليلْ ــة الغْ ــي غاي ــفي ل تَشْ

ليلْ العْ ــعْ  ــواجَ امْ ــراوْا  ــبْ يَ

ليل ــا الجْ ــة رَبْن مَ كْ فــي حَ

يادْ االسْ من  رْبُه  قُ في  ومن  يَّة  شِ وَحْ بن 

األســتاد ــامْ  اإلم ــز  زي العِ ــد  عب ــيدِي  سِ

ــگادْ اعْ لْ  كُ ــنْ  يْمَ هَ المْ رَة  ــدْ بقُ ــلْ  ويْحُ

يَّادْ عِ سيدي  رَة  اهْ الطَّ ة  البَركَ ولى  مُ

ــادْ ب ــقْ العْ ــمْ خالَ هُ ــقْ جاهْ ــألَتْ ابْحَ أسْ

ــوا ــومْ اتْوَقْفُ ــي فــي النُّ نّ عَ

ــه رْفُ انْعَ ــهْ  بالوَجْ ــي  نَبْغِ

وا فُ طْ عَ و  ــوادْ  الــجْ نُّوا  حَ

وا فُ إيرَخْ بَلْ  الحْ دْ  شَ من 

ه فُ إيوَصْ ــدْ  حَ رْ  ــدَ ــقْ يَ ما 

بُودَرْبالَة دْ  الماجَ و  ــحــاقْ  اسْ ــو  أبُ و 

الَة صَّ الخَ االبْــطــالْ  من  ــري  زَكْ أبُــو  و 

ــرادْ مُ ــي  ل ــبْ  يَّ إيْخَ وال  ــدِي  قَصْ يُوفــي 
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ــي شِ رْمه يَمْ لْ من خــابْ زايَمْ لحُ و ســهَ

ــي شِ طْ ي يَبَرَّدْ عَ فِ ــويمْ لَهْ ا تَشْ ــقيوْ اسْ

ــي ــا الوال ــانْ ي ثْم ــو عُ ــا بُ ي

والِي المْ ــيادْنا  اسْ بْعْ  طَ من 

ــي عالِ ــة المْ ــوا دَرْجَ و يهيبْ

ــي و بالي ــدتْ في نِيْتِ تقَ اعْ

ــألي أسْ ــلْ  بَ اقْ ــي  رَبِّ ــنْ  وايَ

ــرآنْ القُ ــاتْ  آي ــة  رْمَ حُ ــانْ  ثْم بُوعُ ــا  ي

ــانْ نَّ ــا مَ ــنْ ي ي يْمِ ــا مهَ ــانْ ي نَّ ــا حَ ــلْ ي قُ

ــانْ البُرْه و  ــرامْ  الكْ و  ــرارْ  االسْ ــن  فاي

ــانْ ــاسْ العرْف ــوا ن ثُ دْ ــه يحَ ــتْ بمــا ب تَقْ

دْ اعَ ود يا السَّ عُ ــيدي مَسْ سِ

وفْ ما انْعاوَدْ يتْ انْشُ تَهِّ اشْ

دْ لَ الوْفا انْشاهَ و حسان اهْ

دْ ــكْ قاصَ ــفْ إال ايْجي ي الضِّ

وايَدْ ــة العْ لَ مْ ــادَة مــن جُ ع

ضالة الفَ من  بُــوقــنــادَلْ  يَّدْ  السِّ و 

هالة امْ تاجَ  حْ المُ مــع  مــا  ــرَف  ــعْ تَ

ــلْ لي ــيَّدْ الجْ ــمَ السَّ ــا نَعْ ي

ليلْ العْ اقَمْ  السَّ ا  فيوْ يَشْ

ســيلْ ــزْ الكْ ــدْ العاجَ بْ للعَ

ميلْ الجْ و  ادَقْ  الصَّ نْ  بالظَّ

ــلْ ادْخي ــمْ  متْكُ قَدْ ــا  لـمَّ

ــة راب القُ ــالكْ  المْ و  ــانْ  م الرَّحْ ــم  اسْ و 

جابة امْ ــهــا  ــلْ ــعَ اجْ ــلْ  ــايَ ــسَّ ال ذا 

الكتَّابة ــومْ  ــلُ اقْ وا  ــدُ ــيْ قَ ــا  أمَّ ـــنْ  وايَ

ــة إيهاب ــقْ  الحَ مــن  ــرُوا  ايْنَكْ االَّ  مْ  ــوْ قَ

ــرادْ المْ ــة  غايَ ــا  ي ــثْ  ي غِ

ــتَفادْ اسْ و  ــرى  ان و  ــرْوى  نَ

النْشادْ في  ديثْ  احْ كيهْ  نَحْ

ــزادْ ــعــاوْنُــه ب ــتُــوم اتْ ــحْ مَ

ــوادْ الجْ و  يفــان  الضِّ ــن  بي

نِّي ليــك إيجابة د مَ ــي خُ ــي ما رَدْتِ قُلْ لِّ

تَعالى ه  اللـَّ من  طا  العْ ــزْم  عَ ي  يَبْغِ
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وبْ وْهُ سْ المَ ــمْ لَ النْظامْ يا شَ ــوْ اهْ يا ضَ

وبْ دُ جْ ــمْ المَ ليمْ الغيُوبْ يا نَعْ ســالْ اعْ

لُوبْ ــنْ القْ رُوبْ و ملِيَّ فْجي الكْ ــا مُ قُولْ ي

بُوبْ حْ لْ بيتْ المَ ــرافْ هَ ــأَلْتَكْ باألشْ أسْ

دينَة المْ نَة  اكْ السَّ طابْ  القْ

ــا فين ــم  لُوبْكُ ابْقْ ــرُوا  نَظَ

ــواضْ و الدينا ــوا في اعْ ونُ كُ

ــفينَة السْ ــة  هيبَ ــسْ  الرَّايَ

ــة ــمْ زين كُ نْدْ ــوَة مــن عَ دَعْ

نُّونْ ــن مَ ــرازْ و ب كْ ــي الحاجــاتْ و مَ قاضِ

ــلْ دُونْ مَ ــمْ ما نَعْ ــاجْ دُونْكُ ــلْ راسْ التَّ هَ

ــونْ سُّ ــبيهي وبن حَ ــانِي مــع الشْ سَّ الغَ

نُونْ ــي دُرَّة الفْ ــو عل ــرْزُوزْ و اب ــن حَ ــن ب في

ــي الوافِ ــا  ي ــه  للـَّ ــتْ  غي

افِي قْ القوِي الشَّ ســالْ الحَ

ــانْ طَّ ــة للفَ مَ كْ ــه ادْوا و حَ لُ ــا مــن قَوْ ي

مانْ الرَّحْ بْد  عَ يا  اتْخيبْ  ما  وْتَك  دعَ و 

االوْزانْ مْ  ناظَ عن  الزْمان  ب  قُطْ فْ  طَّ عَ

لْطانْ السَّ مام  الهْ كان  المْ في  ابْجارَك  و 

قيمْ وازْها امْ و اللّي فــي احْ

قيمْ بْ في السْ لَ الطَّ رة اهْ نَظْ

ــمْ ــة الرْحي ــروا صلَ و انْتظَ

ــمْ دي ــة الخْ ــيَّد هيبَ و السّ

ــمْ مي الهْ ــرَّجْ  تفَ و  ــي  نِ تَغْ

ــا عينُون ــارَة  االيغ ــلَ  اهْ ــا  ي ــه  اللـَّ ــه  ل

ــا ون رَفْعُ ــعادَة  السْ ــازَلْ  ن امْ راجْ  ــدْ لَ

يُونَة صْ ــرارْ المَ ــي مالَكْ االسْ صينِ و الحْ

نُونْة كْ ــي مَ ــداهْ فــي الرْواضِ و ارْجــالْ احْ

ــريفْ الَحْ الشْ ــمَ الصَّ يا نَعْ

ــفْ ــرادْ ذا الوْصي ضــي مُ يَقْ

نُونا مْ ــانْ اتْضَ ــب الزْم قايَ ــومْ اعْ مــن شُ

رانْ مْ يدي عَ تَكْ سِ يخْ اللِّي في رَوْضْ و الشِّ
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ــي ــي الكافِ نِ ــرْ الغْ ــو البَ هُ

ريعْ خافِي ولى اسْ ف المُ لُطْ

ــي ــتْ عافِ ــاً ابْلي ــا رَب ــل ي قُ

ــادَّاتْ ــاس الشَّ ن كْ ورْ مَ ــدُ ــا ب ــه ي ــه اللـَّ ل

رْباتْ ي الكُ جِ فْ لْ مَ ضَ ودْ و الفْ بُوا دا الجُ رغْ

واتْ ــدْ ــه أالشــياح االنْجــابْ القَ له اللـَّ

مــاتْ ظْ ــوْث العُ ــة الغَ ــاد أالمَ ــنَ االوْت ايْ

ب الوسايَلْ ابْنَ عيسى صاحَ

ــلْ برْوايَ ــوب  جُ حْ المَ ــمَّ  ثُ

لْ ــارْ واجَ ي ــي اخْ ــن الگزُول اب

ــلْ ضايَ ــرْ و الفْ ــوزْ الخي نُ اكْ

ــايَلْ ــدْ يا السَّ ــوا لي خُ قُولُ

شــاعْ عْ رْ الشَّ ــارَة البْدَ ابن عيســى يا من

ــعْ ود و يُوشَ ــلْ و النْبِي هُ فْ ــة ذُو الكَ رَمَ حُ

ــعْ ــحْ و الْيَسَ ــى و صالَ ي ــسْ و يَحْ و بيُونَ

ــاعْ ــبْ التَّبَّ طْ ك القُ ــي و شــيخَ زُول و الجَ

ــفْ ــنْ اللطي يْمي هَ هــو المُ

ــفْ عي بالضْ ــرْ  يبَ و  ــمْ  يَرْحَ

فيفْ و قضــاكْ اتْصــرَّفْ اخْ

ــة ال رجَّ و  ــاثْ  إيْن ــنْ  نايْمي و  ايقــاض 

ــة ال عجَّ ة  ــريعَ اسْ بَة  ــتاجْ مَسْ ــة  ب رَغْ

الــبُــدالــة و  الــثْــنــا  ـــلَ  اهْ ــقــابَــة  الــنُّ

البُهالة ــارْ  ــي االخْ و  ــادْ  ــي االسْ ـن  ايـْ

ــدْ جَ األمْ ــلْ  الكامَ ــوْتْ  الغَ

دْ مَ احْ ــي  الحارْث ــيخْ  الشِّ و 

ــدْ ــــرُه إيــگَ ــافْ زايْ ــي ــضْ بَ

ــد بَنْـتَـخْ ــرْ  السَّ ــم  نْهُ عَ

ــدْ ــا تَلْتجــا الحَ ــرَكْ م مْ عَ

ــسْ و جانْ ــطْ إنْ يَّ يْتُه إيعَ ــمِ ــا مــن بَسْ ي

ســليمانْ ــرَّمْ  كَ المْ و  داوُودْ  و  ــوبْ  ايُّ و 

مانْ ــل الرَّحْ ــماعيلْ الزْكــي بن خلي و اسْ

ــانْ يَّ ــدِّ ال ليمْ  الحْ ــرْؤوفْ  ــل ل ــه  تَــتْــوَجَّ

ســانْ تِي دايَمْ الحْ ــزَمْ حاجْ ضــي بالعْ يَقْ
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ــيَّدْ ــورْ يا السَّ نْصُ ــنْ مَ ــا بَ ي

ــدْ يَّ ــدارْ جِ ــي ل ــا تِ ــاً ي يف ضِ

دْ صَّ قَ ه امْ ــمُ راسْ من جا المْ

يَّدْ نْزْ صِ ثيلْ من على الكَ امْ

ــيَّدْ بُنْيانْ على الْســاسْ شِ

ارْ ــمَّ ــعادَة و السَّ ــن اسْ ــن الغــازِي و اب ب

ــنَّة االبْرارْ لَ السُّ ــيخْ من اهْ فايَنْ بن الشّ

ــو جارْ ــو لُ ــن مــن هُ ــي و فايَ ــنْ الوافِ فايَ

ــارْ الزَّخَّ ــرْ  البَحْ ــنْ  فايَ رّاسْ  ــدَّ ال ــنْ  فايَ

جــارَكْ و  ــتَ  انْ ــدادِي  البَغْ

ــارَكْ ع وزْ  ــدُ اتْ ال  ــا  رْن بُوفَ

ــكْ ــسْ رُدْ بالَ ــيمي عَ سِ لَگْ

الَكْ السَّ مي  ياظْ بالشّ ه  نَنْدَ

ــكْ المالَ ــا  رَبْن ــا  ي ــوا  قُولُ

كينْ ة مَسْ عْ ميعْ من في ذا البُقَ وْت اجْ يا غَ

ينْ فِّ وطْ الكَ بْسُ ريمْ مَ ي اكْ يَّد و ســاخِ سِ

ــتغاتْ ــثْ اللِّي بيكْ يَسْ غي

ــى إيباتْ ن ــولْ فــي الهْ رْحُ مَ

النْجــاتْ و  ــان  االم رَكْ  ــدْ يَ

ــن و التْقاتْ ــرْ بالجي فَ و اظْ

ــرْزُوا من انْقايَمْ الوْشــاتْ حَ

لْ ــيخْ الكامَ تُه بالشِّ وبْ لَدْ قُ ســيدي يَعْ

نادَلْ ــو القْ دْ بُ ــكْ و الماجْ لي ــن امْ ــنْ ب فايَ

لْ ــوحْ الفاضَ تُ ــى و الفْ ل ــانْ االعْ شَّ ــن خَ ب

ــلْ ــك الواحَ ــلْ فُ حَ ــادَر الفْ ــد الق ــن عب ب

ــهيدْ ي الشْ كِ لُّونْ الدْ ــن جَ ب

ــدْ الوْكي ــدْ  النَّافَ ــلْ  عَ بالفْ

ــدْ زي طــامْ  اللـْ شــاخْ  إال 

ــدْ جي المْ ــدْ  أي المْ ــد  مَ أحْ

ايْريدْ ــا  م ــهْ  طي تَعْ كْ  ــدَ بْ عَ

ظــامْ و خاطي الجاهْ زْ العْ ــم و عاجَ و يتي

لْ فايَضْ ماهْ ــواحَ ــمْ على السْ رَكْ دايَ بَحْ

ــايَلْ السَّ ــوقْ  قُ بَحْ ــومْ  إيقُ مــن  ــلْ  ثي امْ
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ه ــد اللـَّ ــوالي عب ــيخْ مُ ــة يا الشّ اإلغات

ــكاتِي اسْ ــدْ  ويْلَ مْ  ــوفْكُ انْشُ ــتاقْ  شْ مَ
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ــن معي ــا  ي و  رَؤوفْ  ــا  ي ــدْ  مَ صَ ــا  ي ــولْ  قُ

ــزَلْ زينْ نْ ــة فــي مَ ــة و مرَتْبَ مَ كْ ــرْ و حَ سَ

ــلَ االيجابَة ــهْ يا اهْ ــه اللـَّ ل

ــبْ النْجابَة رَكْ ناجَ ــدْ ــا يَ م

بْ األيهابَة ة من صاحَ مَ كْ حَ

ــة بابَ ــا اضْ وْلن ــزَلْ حَ ــا تَنْ م

ــا داب االفْصــالْ  رَدْتْ  إال  و 

ه ة ضيفْ اللـَّ ــف بُو نعيجَ ــيدي يُوسَ سِ

ــوضْ الْقاهْ ــارَكْ نُ يمْ جــارَكْ ع ــن ابْراهَ اب

ــكي لك داهْ بْ من يَشْ ون طُ يمُ ســيدي مِ

هْ ــدْ اللـَّ ــا يَ عان ــالّلْ اعْطي امْ ــيدي عَ سِ

ــارَكْ ب امْ ــن  ابْ و  ــوَّادة  عَ ــو  بُ

كْ قْ جاهَ ســيدْ التَّاغِي ابْحَ

كْ ــياخَ اشْ ــيادْنا  اسْ رْمة  حُ

حابَكْ رْدْ من اصْ ــوَ و ارْجالْ ال

ــكْ المالَ ــا  رَبْن ــا  ي ــوا  قُولُ

ــدْ ارْجاهْ كْ قَصْ بْدَ ــا أو فــي لعَ ــمْ البْق دايَ

عاهْ هْ امْ وى اللـَّ ــدا و تَقْ ــرْ على العْ و النَّصْ

ــمْ ــولْــكُ قُ ــعْ  ــرْجَ يَ ال  مــن 

مْ كُ غرْضْ نْ  ـــوْ هَ عن  االَّ 

ـــمْ ورْكُ ـــدُ اصْ بِها  ــرْ  ــمَّ عَ

مْ نُورْكُ حجابْ  في  حنا  و 

ــمْ نْدكُ عَ الحــالْ  ذا  ــنْ  يَّ هَ

ــي ياتِ مــن  ــفْ  إيْضايَ ــدَ  المأيَّ ــمْ  ري أكْ

ــي الواتِ ــبْ  يْ عَ ــتَرْ  يَسْ ــالْ  مّ الكُ ــنْ  لَ

ــي رَّاتِ الحَ ــيخ  الشَّ ي  ــمِ القاسِ و  ــتَ  أنْ

ــلْ العاتِي مْ ــالَ ذا الحَ ــوا اتْق طُّ ــاكْ انْحَ ي

مــارِي غيث مــن ادْعاكْ  الغْ

ــلْ جاكْ خي ــلْ مــن بالدْ بَ أقْ

كْ النْساكْ ياخَ ياخْ اشْ و اشْ

الكْ ــعْ الفْ ــي رافَ ــألْ اللّ أسْ

ــدْ فــي ارْضاكْ بْ ــعْ ذا العَ تَّ مَ
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رِّي ــدُّ ال ــبْ  وْكَ الكَ ــا  ي ــزُّوزْ  عَ ــن  ب ــا  ي

ــري البَصْ ــيدْ  سِ ــا  جارْه و  ــة  وِيَّ دْ العَ

رِي ــدْ البَ ــمَّ  تُ رْ  ــقَ األشْ و  ــارْ  النَّجَّ ــيدْ  سِ

ــرِي الزَّهْ رْ  ــدْ البَ ــة  لْعَ طَ ــزَّارْ  الجَ ــيدْ  سِ

ري ضْ ــيْخْ الحَ ــودْ و الشَّ بُ ــي بن اعْ و الوال

رِي دْ صَ رْحْ  اتْشَ نْتَرة  خَ امْ ة  فَ طْ عَ فْ  طْ عَ

كْ يمَ دِ اخْ مــي  أحْ رْفاوِي  العَ

ــه إيْصيبَكْ زْتُ يَبْغي فــي حَ

ك وقْ ضيفَ قُ بْ تَرْعى احْ واجَ

ــكْ إيْعينَ ــه  تُ رُخْ بصْ ــه  اللـَّ

انْصيبَكْ من  ناعْ  يُمْ اشــا  حَ

رة فْ ــوبْ القَ شُ ــتْ اعْ ــا انْبَ ــوْال المــاء م لَ

رة ــدْ القُ مــع  ــانْ  الزْم ــدْ  وايَ أعْ ــراتْ  أجْ

ــرة شْ نْد الكَ ــه عَ بُ ــرْوْ صاحْ ــاجْ المَ ت يَحْ

رة ضْ ــن خَ ــنْ ســايْلَك يا ب ــكْ بَيْمي امْسَ

ــي نُونِ ظْ مَ ــي  اتْوافِ ــي  يْبِ الطَّ الحــاجْ 

ــي ونِ رْمُ القَ و  ــة  الْحَ الصَّ ا  ــوَ زِّي الخَ و 

ــرْ افْنُونِي ــدا زَهْ ــبْلِي طيــب الشْ و الشَّ

يُونِي ــي و اعْ لْبِ سْ قَ ــمْ ــوْ شَ يَّبْ ضَ ــو طَ بُ

ــي ونِ لْحُ مَ ــلْ  هَ تَجْ ال  ــانْ  نّ الجَ ســيدْ 

ــي عينُونِ و  ــه  اللـَّ ــوْة  عَ بَدْ ا  ــوْ ادْعي و 

ــكْ لي اعْ ــه  وانْبُ بَجْ ــنَدْ  سَ

ــكْ بي ــداهْ  اعْ ــا  يَلْق صــارَمْ 

ــطْ مــن انْحــازْ ليكْ و اتْزَطَّ

ة على ايْديكْ تقْضى الحاجَ

ــرْ فيكْ ــاوِي الخي من جــا ن

داوِي ــاسْ امْ تْ النَّ تاجَ ــا احْ ا م ــدّ و لَوْال ال

ضــاوِي المْ ــعْ  تَنْفَ ــالمْ  الظْ ــزُولْ  انْ ــدْ  نْ عَ

ــاوِي ــرْ ه مَ ه إال ازْهــى و اخْ ــدُ ــضْ بيْ بَ يَقْ

ــرَّاوِي عْ و ال ــامَ ــي السَّ كِ ــا يَحْ ــلْ م مَ و اعْ

رْفاوِي ــيخْ العَ ــا الشِّ ــرْ ي ك خي صَّ ــا خَ م

ــي اتْهينُونِ ــنْ  انْظَ ــا  م ــمْ  ارْضاكُ ــدْ  بْ عَ
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ــياتَلْ البْالدْ ــزارگ اسْ ســرُوا امْ ــا يَنْكَ م
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راوِي ــدْ ل و  ــرارْ  زَگْ ــيدي  سِ

اوِي الضّ ــا  اللْن اهْ مغيــث  و 

ــواوِي النَّ مــع  ــادْلي  بالشَّ

ياوِي ــقْ  ضي لْ  كُ ــمْ  ماكُ لحْ

عاوِي الدْ ــوا  لُ اصْ إيفَ ــوكْ  لُ مُ

لُومْ ــوصْ و العْ صُ ــاهْ الخْ ي ــرى ضْ رْ ت ــا بَدْ ي

لُومْ ظْ ــد المَ ــبْ و عبي ري ــنْ ســيدي اغْ في

ــومْ لُ عْ ــرْ المَ ــنْ بَرْبَ ــن افتيــح وايَ ــن ب في

ــومْ رْحُ وغــي و المَ غُ رْزِيغــي مــع الدْ و الوَ

بَّة حَ بْ المْ وْكَ نْ كَ سَ بن الحْ

ــة رَتْبَ و  ــة  منزْلَ و  ــامْ  ق امْ

بَة عْ يك صُ تَّى شي ما يجِ حَ

رْبَة وفْ كُ رْفَكْ ما إيْشُ من عَ

رْبَة حَ باليْمين  ــكْ  كالْماسَ

الــــزَّرَّارْ و  ريشي  الحْ مــع  ــارْ  الــصــبَّ

ــرارْ ــعْ االسْ نْبَ ــوا مَ ودْ رَقُّ ــعُ ســيدي مَسْ

ــبْ تي ــو اكْ ورِي و ابُ ــدُ و البَنْ

طيبْ فْ الخْ ــيَّدْ يُوسَ و السِّ

عيبْ بُوشْ يخْ  الشِّ بجاهْ  و 

ــبْ ــتْهى إيصي ــا يَشْ لْ م كُ

ــبْ ري ــة الغْ وا حاجَ ــدُ و يوكْ

ادْ ــوَّ بالجُ ــطْ  يَّ إيْعَ مــن  ــثْ  غي ــة  نايَ العْ

ــادْ يَّ ــة ســيدي عِ رْخَ ة و صُ ــالمَ ــنْ اسْ و ب

ــادْ ميع يَنْقــض  ــا  م ــنْ  انْظُ ــورِي  اليابُ و 

االنجــادْ ــادِي  بُوه و  ــي  شِ رَّاكْ المَ ســيدْ 

ــي الوْصافْ ــهْ أباهِ ــه اللـَّ ل

ــرافْ االشْ ــةْ  بَّ حَ بَمْ ــي  نَلْتِ

ــافْ ت ــي و تســنَّدْ الكْ مِ تَحْ

ــا إيخافْ ــودْ م بْ األسُ صاحَ

دافْ االهْ دى على  العْ قْ  يَرْشَ

لْ وثْ الواصَ ــكْ الغُ ــيخْ مالَ بَلْ و الشِّ و اجْ

لْ ــي و يناضَ وا إيحامِ ــدُ ــنْ جــاء قَاصْ مَّ عَ
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لْ الغزارْ مي البَطَ سيدي عيســى الحاكْ

مــارْ القْ ــودَة  عُ ــة  اللَّ و  ــو  نُّ هَ ســتْ 

ــرَكْ صْ عَ ــام  إم ــي  النِ الجِّ

ــنْ وَقْتَكْ ومشــايَخْ صالْحي

كْ مَ ــمْ قَدْ ناقْهُ ــوقْ اعْ من فُ

وَرْدَكْ ــومْ  يُ لْ  كُ الَّزَمْ  مــن 

ــرَّكْ ابْسَ ينفعــه  ــهْ  اللـَّ

ــتْ اإلمامْ بن امْشــيشْ هْ ــنِي انْدَ سَ بالحَ

يْشْ ــمْ إيطيبْ العَ هُ رْمْ لْ حُ ــوكْ في ظَ مل

نُوا ابْريحْ الخوف إيطيشْ وا من ساكْ مُ رَحْ

مْ دُون الريش ــوَّ ضــا إيحَ ــرْ على الفْ ال طي

ــادَة ب ــدْ و العْ ــومْ الزَّهْ ــا قُ ي

ــعادَة زْ و السْ ــوْ ــاسْ الفَ يان

ــيادَة ــرْ و السْ خْ ــلْ الفَ يا هَ

ــادَة االيف ــتْ  نَ مْ ضَ ــة  النِّيَّ

ــهادَة رَّحْ الشْ صْ إيْجَ و النَّقْ

ــادَلْ ن ــو القْ ــارَكْ و ابُ ب ــة امْ رَخَ ــثْ الصُّ لَيْ

ــادَلْ الع ــامْ  اإلم شــيرْ  اعْ ــمْ  قاسَ ــن  ب و 

اوْالكْ بالســلطنة  ــي  رْبِّ

ــراك ــرابْ و االت جــامْ و اعْ اعْ

طاكْ ــه اعْ رايْمُ ــمْ لكْ ري الكْ

عــاكْ ــة امْ رْتْب مْ مَ ــدَ ــا يعْ م

ــراكْ إيْ ــه  نُومتُ فــي  ــوْ  ل و 

زا ــي يَعْ ــيخْ أبِ يَة الشّ نْ تاغْ و فــي ســاكَ

ــزَّة ــدْ الحَ لَة مــع فَقْ ــامْ ــة الشَّ مَ و النَّعْ

ــزى يَخْ وال  لْ  ــدَ إيْ ــا  م ــونْ  مامُ ــحْ  بَ يَصْ

ــزَّة عَ المْ رَكْ  ــدْ يَ ــالحْ  اسْ ــال  ب ــلْ  بَطَ ال 

ودْ الوْجُ ــى  عل ــو  تاهُ ــن  يامَ

ودْ دُ ــى الحْ وا عل يا مــن وَقْفُ

ــودْ هُ ــوا اعْ ــا مــن الَّ خالْفُ ي

ــودْ النْكُ ــدْ  لَّ اتْوَ ــة  الحيلَ و 

ودْ ــعُ قْ إيوَقَّفْ السْ ــدْ و الصَّ

ــلْ عاجَ ــرادِي  بمْ ــودْ  إيْجُ ــي  رَبِّ ــوا  بُ رَغْ

و العــازم من األبطــال يقهر االســتهزا
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ــادْة ــفَّ ــة نَ ــريــعْ ــي حـــادَّة اسْ تِ ــوْ و دعَ

هْ ــدْ اللـَّ ــواليْ عب ــيخْ مُ ــي يا الشِّ نِ حامِ
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ــمْ ابْطاتْ ــالْ إيجابْتْكُ ــثْ م ارْجــالْ الغي

ضاتْ ــة انْقْ ــمْ حاجَ لَبْتْكُ ــى اطْ ــادْ إل ت نَعْ

رْباتْ ــيُوفْ و حَ نْدْ بَسْ ــاهْ جَ ع ــلْ من امْ ثْ مَ

ــالتْ صْ ــلْ الخَ ــةْ الرْجــالْ هَ نايَ ــي بَعْ عانِ

رِّي رْ في البْالدْ غُ من إيْســافَ

رِي ونْ يَدْ ــوفْ اللِّي إيكُ و يشُ

رِي تَجْ ــونْ  يُ العْ فيهــا  أرْضاً 

رِي صْ ــا القَ ليكْ ي ــتْ اعْ نادي

ــرِّي ــمْ سَ لي ــيَّ اعْ ــبْ ف أرْغَ

وْ النْهارْ حْ سْ في صَ مْ ثيلْ شَ رُّه امْ نْ سَ يا مَ

ـــارْ زَخَّ ــه  ــواجُ بــمْ ميمْ  أطْ ــر  بَــحْ واالَّ 

ارْ ــفْ الدَّ رَة ضي ــدْ ابْتُه القُ ــي مــن جَ ثْل مَ

يارْ ــدثْ الغْ بْ المكانْ احْ و الغــدا ابْصاحَ

ــا و يرى فــي العارْ ــنْ بالوْف سَ ــكْ يَحْ ثْلَ مَ

ــاقْ غيرُوا تَّ ــلْ العُ ــلْ الخي هَ

رْ اللِّي قوَى ازْفيرُه مْ هذا الجَ

ــادَة ع ــمْ  نْكُ مَ ادْريتْهــا  ــا  م ســاداتي 

ــادَى يتَّ صيمــي  اخْ ــى  عل ــي  عِ نَدْ إال  و 

ــادَة ن اهْ ــنُونْ  بسْ ــنْ  افْيي و  ــزارَكْ  م و 

ونــتْــهــادَى ـــمْ  ـــوهُّ اوْجُ على  ــزْ  ــعَ ــنْ نَ

ــرْ بي اخْ رُوقْهــا  لطْ ــاجْ  ت يَحْ

جيرْ ــهْ فــي الهْ بالمــا يَلْقي

ــرْ دي اغْ ال  وادْ  ال  ــرى  اخْ و 

ــي انْصيرْ نْ ل هْ كُ ــدْ اللـَّ بْ عَ

انْديرْ ما  في  بايْدِي  دْ  خُ يا 

ــاهْ ي اضْ مــالْ  بكْ ــرْ  نْتْشَ مَ ــرْ  قَمَ االَّ  و 

ــماهْ  اسْ مــن  ــالْ  طَّ هَ ــرْ  زي اغْ نْ  ــزْ مَ واالَّ 

عاهْ ــرْ امْ ــرُوا في الخي ثْ لْها و كَ وا هَ وكــدُ

سْ ابْداهْ ه و يحَ ــفْ إيصارْخُ ي بْ للضِّ يواجَ

ــتْ لواهْ ــي إيْزاوَگْ تَحْ ــي من ايجِ و يحامِ

ــمْ ودْكُ اتْكُ ــا  م ســايَفْ  لمْ

ــمْ ورْكُ ضُ احْ فــي  ه  ــدُ تَبْري
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ــرُوا اتْدي ــيادْنا  اسْ ــبْ  انْحَ

ميرُه ــوى اضْ ــا انْ ــة م زايَ اجْ

ــرُه دي اغْ ــرُوا  ْ مّ عَ هْ  ــقيوَ اسْ

رْبْ ــمْ ارْجــالْ الغَ ــوا من فــي ابْوابْكُ مُ رَحْ

ــبْ لْ القَ ــي  فِّ اتْدَ مْ  ــرْكُ سَ ــانْ  بُرْه ــة  رُؤْيَ

لْبْ ــعْ في الغُ مَ به يَطْ نْعْ راكَ شــيهانْ المَ

بْ ــكْ زير السَّ ــا بغْ ــحى لُو طــالْ نَوْه تَسْ

ولَة حُ الكْ ــرْها  سَ ــة  لَ قْ المُ

ــة دُولَ ــتْ  وَقْ لْ  ــكُ ل ــقْ  وحَ

ــاهْ لُولة ع ما نظــروا من امْ

ــة ول حُ الفْ ــجْ  إينْتَ ــلْ  حَ الفْ

ولى ريمْ مُ مالي من دُون الكْ

ــبْتِي يْلي و السَّ ــهْ يَّاضْ و السْ قاضــي عَ

ــي تِ فْ ــرْ لَهْ هْ ــه صَ تُ رْخْ ــي بصُ فِ ــو يَطْ هُ

ــي ــى رَفْتِ ــكْ إل ــتْ بي ــفْ انْجي ــا يُوسَ أي

تِي وْ عَ ــتجابْ لدْ ــريفْ اسْ ــي الشْ زُول الجَ

ــمْ بْدكُ ــولْ عَ ــه إيْصُ ــا بي م

ــمْ كُ حْ دْ مَ ــقْ  بحَ و  ــمْ  فيكُ

مْ ورْكُ ــا ابْحُ ــي م مــن صافِ

وبَة نْصُ وفُه مَ فُ ــو أكْ فُ ــعى العْ واقَفْ يَسْ

ـة ـوبـَ ـسُ حْ مَ ــه  امُ إيـَّ القـضا  نْ  وايـَ

وبَة قُ ــفْ اعْ عي ــا اقْرى للضْ ــدْ م هَ جْ و المَ

ــة وبَ قُ عْ مَ ــا  اتْراه ــا  ي بالضْ ــة  لْمَ الظُّ و 

الخــالْ ــه  إيزِيْنُ ــدْ  الخَ و 

مــالْ الكْ ــة  ابْغايَ رجــالْ  و 

ــاللْ العْ مــن  ــرى  وبْ إال 

النْصــالْ دْ  ــدَّ إيحَ ــدْ  نْ الهَ و 

حــالْ لْ  كُ فــي  ــي  بِ ــقْ  يَرْفَ

راوَشْ ــدَّ ال ــو  أبُ ــا  تْن وْ غَ ــاسْ  بَّ العَ ــو  أبُ

شْ ــوْفْ العاطَ ي المــا الْظا جَ فِ كمــا يَطْ

شْ اهَ ــرْوْ و الدَّ ة المَ يْطَ ــتْ اعليكْ عَ يَّطْ عَ

ثْ و يفاتَشْ ــفْ يَبْحَ طْ وَة من على العَ دَعْ

ــة ــلَ النُّوبَ ديمكــم اهْ وزُوا اخْ ــدُ ــارْ أتْ ع

ــش رَّاكَ مُ ــرَة  ضْ حَ رجــال  ــا  ي اهللا  اهللا 
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رانْ اگْ ان  الشّ في  مْ  والدْهُ و  ضالَة  الفُ عبد 
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رْبِي كيتْ على الطبيب جَ اشْ

ــي رَبِّ ــلْ المْ ــبْ الكامَ طْ القُ

ــي رْبِ غَ ــرْ المْ ــيَّدْ جابَ و السَّ

ــرْبِي ــاهْ لَدْ شُ من صافِي م

ــي رَبِّ طــاهْ  اعْ إال  ــدْ  بْ العَ و 

غيرْ ــل اصْ فْ ــادِي طَ ثيل من إين ــت امْ نادِي

ــرْ اتْدي ــه  ب ــه  المُ لكْ ــه  لُ اهْ وِي  ــدْ يَ إال 

ير ــاسْ الخِ قْ ن ــفَ ة حالْتِي تَشْ يقَ مــن ضِ

ــرَب و تغيرْ ــبالْها تَضْ ــى اشْ األســود عل

خْ ونْ شــامَ العيــس االَّ إيْكُ

إيْصارَخْ ــه  عادْتُ ــت  كان من 

ــة الشــمارَخْ ــرْ تُرْبَ واشْ ازْهَ

خْ رمْ شيخ شامَ تْ في حُ زاوَگْ

د التْوارَخْ ــواهَ وفْ اشْ و صفُ

ولْ ــز مولى ثلــث افْحُ زي ــيدي عبد العْ سِ

ــول لُ عْ ــضْ المَ ري قْ للطبيــب المْ ــوّ يَتْشَ

ورْ ــدُ الكْ ــتْ  زالَ و  ــتْ  برِي و 

ــورْ صُ القْ ــة  ومَ حُ ــارَة  ن أمْ

ورْ ــدُ البْ ــنَ  م ــي  رَبِّ ــه  لُ عْ جَ

ــه إيْزُورْ تُ و مــن ابْغــى حاجْ

ورْ خُ الصْ ــنْ  تَتْلِيَّ ه  ــدُ ي فــي 

نانْ ــه احْ لي ــهْ اعْ ــاتْ و الدي ن زادْ فــي الخْ

ا كانْ ــمْ كيــف امّ كُ نْدْ ــولْ عَ بُ قْ ــه مَ لُ قَوْ

لْدانْ ــى الوَ وا الوالْدينْ عل قُ ــفْ كيف إيْشَ

ــوى البيزانْ هــا تَهْ ــى افْراخْ و كــداك عل

إيْرَتْخــا ــلْ  مْ الحَ ــود  برْفُ

ة و الرْخا ــدَّ د فــي الشَّ يَوْكَ

ســابْخا أرْضْ  فــي  ــدْ  يُوجَ

ا ــخَ راسْ ــه  في ــة  مَ كْ الحَ

ــخا لْمْ و السْ بَوْصــافْ الحَ

ــي الوالِ ــمْ  كي الحْ ــعيدْ  السْ ــاعْ  التَّبَّ

رْ المالي ــشْ للنَّهْ طي قْ العْ ــوَّ كيفْ يَتْشَ
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302

303

304

305

306

307
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309
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311
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314

ولْ مْ من دُورْ الحُ ــلَ ابرْ الدِّي اسْ عِي الصَّ يَدْ

ولْ قُ ــكْ العَ ــرْ وَفْقْ مــن مالَ ب ــامْ الصَّ ق امْ

بُولْ خْ ــزْلْ المَ ــيخْ فُكْ ذا الغَ مْ الشِّ يا نَعْ

نِّي حيحْ ظَ نْ فيهم اصْ يا مَ

نِّي عَ نة امْ ــلْطْ ــمْ السُّ دي اخْ

نِّي و إيْوَ حُ و العاقَلْ في الصْ

ــي نِّ اتْدَ للنْجــا  ــة  ناعَ القْ

نِّي إيْغَ ــه  مهجت رْتْ  مْ عَ من 

ــرة ــبْ تاتينا البُشْ ه فــي اقْري ــمْ اللـَّ لَ عَ

ــرَّة سَ المْ ــعْ  قَ تَوْ ــارْ  ي الغْ ــدْ  بَعْ ديمــا 

رَّة تْ عن غَ ــفَ شْ رَة و كَ تْ ريمْ الزَّهْ كَ حْ ضَ

ــرة ضْ ــا حُ نا ي ــلَفْ ــا لمــا اسْ ــتْ عدن قالَ

ه ــدُ بْ ــورْ عَ ــي امُ ــحْ رَبِّ لَ يَصْ

ه دُ دى إيْرَشْ ج الهُ و على نَهْ

ه دُ عْ ــگامْ سَ بْدْ إال اسْ و العَ

ــه خالِي نُّ نه مَ ه و ســاكَ ــمُ عْ باسْ ــمَ يَسْ

ــي العالِ ــا  والن مُ ــدْ  إيْري ــنْ  لمَ ــهْ  ي طِ يَعْ

ــدِي و ســؤالي ــدْ نَشْ نْ ــكْ عَ لي ــق اعْ الحَ

ســانْ احْ لهــم  ــرْ  نَنْكَ ال  و 

للزْمانْ ــمْ  هَ ــرى  ــقْ يَ مــا 

ــزانْ ــمْ ارَكْ ال ــالً تَـــــدَّ ــبْ قَ

حانْ ــوقْ للمْ ــعْ إيسُ مْ و الطَّ

كانْ نْ في المْ اكَ طْ بالسَّ يَنْشَ

ــرْ ومْ الخي ــدُ ــوا بَقْ رْحُ ــراحْ انْفَ ــة الفْ غايَ

نيرْ ــرْ امْ جا إيعاقَبُه فَجْ ــالمْ الدْ كيف اظْ

ه باتْ إيشــيرْ ــيفُ يامْ سِ ــى الغْ ــرْقْ عل كبَ

ــرْ أكبي ــزْ  عَ ــا  ن ادْرَكْ و  ــا  ن إيَّامْ ــتْ  رَفْ زَخْ

دُودْ ــافَقْ الوْ ــمْ الشَّ لْ ذُو الحَ

ــودْ اتْعُ ــة  يَّبَ طِ ــة  الحالَ و 

ــودْ عُ ــتْ للصْ ــاهْ الوَقْ و ادْع

ــل اكثير  زْنا فَضْ ــرْ حَ لْ الخي ــارَتْ هَ بأيغ

والِي ــى بَقْ ن ــي و تَعْ تِ ــي حاجْ ــي ل ضِ تَقْ
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ــالْ إقْب و  ــزْ  عَ ــي  زادْن و  ــرِي  أمْ ــرْ  يَسَّ

كْ من يأديه لْكَ تِيهْ ما في مُ ظْ فَ و مــن احْ

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

ه دُ تُه ايْوَكْ مْ دَ قَوْمانْ فــي اخْ

ه ــدُ بي ــمْ  ري لَكْ ــدْ  شَ إال  و 

ــلْ لْ و افْعَ ــوْ ــولْ قَ ــن إال إيقُ ــا مَ ــوا ي قُولُ

ــزَلْ تَنْ ال  ــة  االيْغاثَ ــبْ  طالَ ــا  ي ــبْ  أرْكَ

لْ ــة اقْفَ شَ ودَكْ نَقْ ــا اتْكُ تاحْ م فْ ــدْ المَ خُ

لْ ضْ ولْ الفَ ــدْ مُ مَ وزْ و احْ نا و فُ ــرَحْ و اهْ افْ

رة الزَّهْ ــرة  اهَ الطَّ ــمْ  نَعْ ــا  ي

ــرة عــافْ نَصْ ــكْ للضْ بُرْهانَ

رَّة ضَ ــتْ المْ والَ ــه أطْ من بي

ــرى بْ ــهْ يـَ ي جِ عالـْ ــاداك اتـْ ن

ــيَّدْ الوْرى ي يا بَنْتْ سِ قِ اسْ

لْ األفاقْ ــيَّد اهــل األرْضْ و هَ ة سِ يا بضاعَ

ياقْ ــه اضْ كانُه ب ــي التْســاعْ مــن امْ يَبْغِ

للخــالقْ ــة  جيبَ المْ ــكْ  تَ وْ عْ بدَ ــرْعِي  سَ

ــاقْ ــة البْهاجــة و الرَّوْن لَّ ســيهْ ابْحُ و اكْ

ــودْ للرْفُ ــوانْ  يَهْ ــه  لُ مْ حَ

ــودْ لْ األسُ داخَ بْ في امْ يَلْعَ

األزَالْ فــي  ســابَقْ  ــمْ  كُ كالمْ ــقْ  دي تَصْ

مــالْ الكُ ــياخْ  االشْ ــوكْ  نُ امْ و  ــوكْ  نُ مْ ضَ

ــعْ و الخيرْ اتْنالْ مي ــابْ الرْضا اجْ و فتَحْ ب

تْعالْ رِي للمُ ــكْ ــكْ و ازْها و قُولْ شُ حَ و اضْ

تاقْية ـــلْ  كُ ــــوالة  مُ ــا  ي

عادَية مْ  ــوْ الــقَ ــقــابْ  اعْ و 

ــة داوْي المْ ــى  عل ــزْ  عجَ و 

ــيــة ــكْ يــا الــزَّاكْ تَ ــوْ عَ ــدْ ب

ــة ي امْ الضَّ ــجرة  الشْ ــذا  هَ

ــبيهْ ــاتْ آدَمْ اشْ ــكْ فــي ابْن ــا مــن الَّ لَ ي

ليهْ ــرْدْ اعْ سْ من اتْقوَّى البَ ــمْ و يرُومْ الشَّ

ــهْ و تَرْضيهْ طي عيفْ تَعْ ــدْ الضْ بْ هدا العَ

ــرْ فيه ــي تَنْظَ ــا الوافِ ــمْ ي لْ ــن الحَ و بعيْ
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332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

ــيادِي ــا اسْ ــنَيْنْ ي سْ ــا حَ أي

ــي الهــادِي ــلْ دارْ النْبِ ــا هَ ي

ــادِي ــابْ كنّ ــفْ فــي الب واقَ

ــادِي ــمْ غ لْكُ ــي فــي ظَ هانِ

بِي ارْشــادِي وجْ بَيَّنْتُوا في مُ

ــاسْ ــعْ النَّ مي ــا ســيَادْ اجْ ســنَيْنْ ي ــا حَ ي

ــاسْ بَّ العَ و  ــزَة  مْ حَ ــمْ  مامكُ اعْ ــلْ  ادْخي

ــاسْ أن ــيَّدْ  السَّ و  ة  ــدَ بَيْ عُ ــا  أب بجــاهْ  و 

ــى ســايَرْ النَّاسْ ــه عل ــأْلُوا مــن رافْتُ سَ

دْ جَ ــول المْ ــقْ الرْسُ يا صدي

دْ هَ اليَقْ اشْ ريفْ الخْ لك أَشْ

دْ صَ و الزْمانْ يَقْ و اللِّي ضامُ

دْ ــعَ دينْ يَسْ ــاعْ من رامْ السَّ

دْ ــألْ يَوْجَ لَبْ يُعطى يَسْ يَطْ

ــرْ الده دامْ  ــا  م بالرْضــا  ــهْ  اللـَّ ــاكْ  يَّ حَ

رْ ــا بَكْ عْ يا أب ــفَّ شَ ــكْ بالمْ تْ علي ــمْ أقْسَ

فادْ ــبْطينْ و الحْ ــمْ السَّ نَعْ

ــرادْ يَنْطْ ــسْ  لي مْ  ســايَلْكُ

ــادْ االنْتْق ــحْ  حي بَصْ ــي  عانِ

ــادْ ب االعْ ــي  نِ يوْ فِ يَحْ  ً ــدا بَعْ

ــهادْ اشْ ــا  ي زَكْ امْ ــنْ  باثْنَيْ

بيرْ لْ اكْ ــارْ كُ غ مْ يَصْ كُ رْها جاهْ ــد ادْكَ نْ عَ

ــة و الزُّبيرْ لْحَ ــمَّ طَ دْ ثُ ــعْ و ســعيدْ و سَ

ــوْفْ ال تتركوني فــي ضيرْ ــن عَ ــة ب رَمَ حُ

ي و معتدر و غنِي و فقيرْ دْ و اشــقِ ســاعَ

ميمْ مــن فَزْتِي بالرْضــا العْ

ــمْ ــلْ النْعي ــكْ مــن أهْ وايْنَ

ظيمْ من شانُه في الوْرى اعْ

ــتَقيمْ سْ جْ مُ و يســيرْ بنَهْ

ريمْ ــنْ بالكْ من حســن الظَّ

ورُه نْ اقْصُ سْ لْدْ هاب ليكْ و حُ و نعيمْ الخُ

ــنْ نُورُه ــي مــن امْحاسَ نْتْشِ مــن نُورَكْ مَ

ــرْ الخيرْ ثي ــتْ اكْ لَبْ لْمــا اطْ ــي كُ نِ طِ يَعْ
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ــودُه دابا ــتْ مــن جُ لَبْ ــا اطْ ــي م طينِ يَعْ

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

ــرْ ــرْ الغَ ــي مــن بَحْ رْبِ ــرُوجْ كُ عجــل بخْ

ــرْ ــنْ إيْمَ ني ــق النْســيمْ امْ أخــرُوج ارقاي

ة قيقَ ــلْ صــارَمْ الحْ يا حامَ

ة ريقَ اشــتهيتْ انْوارَكْ الشْ

ة ة الرْقيقَ رْجَ ــوفْ الدَّ و انْشُ

ة فيقَ الشْ القَكْ  باخْ لْتَكْ  سَ

ة ما نَلْقى فــي الزْمانْ ضيقَ

ــرْ مَ عُ نا  ــيَّدْ سِ ــن  ومني المُ ــرْ  مي ــا  ي

ــوَة االبْرارْ فْ رْ صَ هَ ليكْ باالطْ تْ اعْ ــمْ أقْسَ

ــارْ بَّ الجَ ــمْ  كي الحْ ــه  اللـَّ ــيَّ  فِ ــبْ  أرْغَ

ــوارْ ــرْ اشْ ــمْ بغي دي ــتْ القْ حــي و يثَبَّ يَمْ

دْ ــاهَ ــا الشَّ ــانْ ي فَّ ــن عَ يا ب

ــدْ عابَ لْ  كُ ــاجْ  ت دُرَّة  ــا  ي

ــدايَدْ ــرَّدْ الشْ طَ ــلْتَكْ بَمْ سَ

دْ وامَ الجْ ــوا  رْكُ اتْحَ ليه  من 

دْ لْ حين واجَ سالْ من في كُ

ــرُورُه ــومْ اشْ ــة ومن شُ نَنجــى مــن غمت

ــورُه بْنى سُ ــي المْ ريضْ عال ــابْ اعْ مــن ب

ــقْ ــدْ الوْتي هْ ــى العَ ول ــا مُ ي

ــقْ ري الطْ ــا  ضوْه ــحْ  يَوْضّ

سيقْ اجْ الحالَكْ الغْ في الدَّ

ــقْ بي العْ ــحْ  الفايَ ــاكْ  تن و 

ــريــقْ احْ ــطــادْنِــي  اليَــصْ و 

ــلْ االيجابَة صَ ــكْ تَحْ ابْ بي طَّ ــن الخَ ــا ب ي

ــة حابَ الصَّ ضــالْ  الفْ ــكْ  وانَ اخْ ــقْ  بحَ و 

ــة الرَّغابَ ــدْ  بي العْ ــة  بَ رَغْ ــي  يُوفِ مــن 

ــة يابَ عْ المَ ــوبْ  لُ القْ ــجْ  إيْعالَ كــداكْ  و 

تابْ حــافْ الكْ عْ مَصْ يا جامَ

طابْ ــزَلْ القْ نْ ــة مَ جَ ــا بَهْ ي

قابْ في انْهــارْ الزَّجــرْ و العْ

وابْ بْ بالصْ قْ لُه الضُّ و انْطَ

صا و تابْ ــو عن مــن اعْ فُ يَعْ

ورُه ــرَجْ أمُ ــلْ تَخْ مي ــهْ الجْ ــى الوَجْ و عل
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367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

وانْ الرَّضْ و  دْ  رْمَ سَ المْ الرْضا  من  عليك 

ثْمانْ عُ نا  يَّدْ سِ نينْ  سِ حْ المُ نْ  سَ حَ يا 

ــانْ ــؤْلِي يُوْع ــكْ سُ تَ وْ ــرْ ادْعَ ــتْ ابْسَ نْ يَقَّ

ــة فَرْحانْ ــحْ نَلْقــى ابْشــيرْ االيجابَ بَ نَصْ

لْ ضَّ فَ تْبى المْ جْ هيرْ المُ يا صْ

لْ بَجَّ خْ المْ ــامَ رْ الشَّ دْ ذا القَ

ريمْ األسقل ينْ الصْ سيف الدِّ

ــلْ ــه يَوْصَ ــه ب مــن رّادْ اللـَّ

ــألْ ــال بوابكــم يَسْ ــي ل ياتِ

ــنْ سَ ــودِي و غيثْنِي يا أبا الحَ ضُ ــدْ اعْ شَ

ــانْ رْق للفُ حبــك  و  ــي  للنْبِ ــكْ  رْبَ ابْقَ

يفانْ ــكْ للظِّ بَ دا و رَحْ هــادَكْ في العَ و اجْ

لْطانْ لْكْ دايَمْ اقْديمْ السُّ سالْ من في المُ

اليَفْ ي على الخْ مَّ ارْضِ اللَّهُ

ــفْ ألَفْ ــفْ ألَ زيدْ مــن األلَ

جــارْ و النْباتْ صــى و الحْ ــدادْ الحْ قَدْ اعْ

ياتْ ــتَحْ ه اسْ ــة اللـَّ اليَكَ ــه امْ نُّ ــا من مَ ي

التْ قْ وفْ المُ يا على الشُّ كيف إيعينْ الضْ

اتْ ــفْ الدَّ ــرَّدْ لَهْ ــرْوا إيْبَ ــرْبْ على ال الشَّ

ــولْ البْتُ ة  ــيِّدَ السَّ زَوْجْ  ــا  ي

ــولْ األصُ و  ــرُوعْ  الفْ ــرْ  طاهَ

ــولْ الرْسُ ــنَّة  سُ ــي  الحامِ

ــولْ بُ القْ و  ــزْ  العَ ــامْ  ق لمْ

ــولْ ــا انْقُ لْ م ــه كُ ــتْ لُ إيْتَبَّ

ــي غالَبْ ــجيعْ بنِ ــا اشْ ــوْثْ ي يانعــم الغَ

ــبْ ــقْ الغالَ ــتْ للحَ لْ وَقْ ودَكْ كُ ــجُ و اسْ

ــبْ راغَ ــي  ثْلِ مَ ــي  إيجِ ــدي  للْ ــدادَكْ  م و 

ــبْ طالَ المْ يُوفــي  ــبْ  رَيْ دُونْ  ــادَرْ  الق

ــرْؤُوف ال ــادْقْ  الصَّ ــابْ  ب احْ

ــوفْ األلُ و  ــاتْ  يَّ المِ ــوق  فُ

ناتْ ــنْ على الوْجْ رِي لْبْ ظاهْ ــرُورْ القَ و اسْ

ــي طالَبْ ــا بن أبِ ــا طلَبْتْ ي ــي م ينِ طِ يَعْ
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ماهْ حايَفْ طارْ من اسْ قَدْ من امْ

فْ صاحَ لْمْ و المْ و كتُوبْ العَ

و ما في األرْضْ من امْسايَفْ

ينْ ــزْ الدِّ اليَقْ ع ــى الخْ ــي عل ــمَّ ارْضِ اللَّهُ

ــنْ ــوبْ البرِّي ــجارْ و عشُ ــدادْ االشْ ــدْ اعْ قَ

ــدادْ الرْمالْ فــي اقْطــارْ األرضينْ ــدْ اعْ قَ

ــنْ رمي ــوكْ الحَ لُ ــى امْ ــي عل ــمَّ ارْضِ اللَّهُ

رينْ جْ ــا بعــد الفَ رْه ــدادْ انْســيمْ زَهْ و اعْ

نِينْ قْ ــمارَسْ و المُ وا السْ ــا ســبَحُ قَدْ امّ

نْحينْ ــصْ بالجَ ــرَكْ و ارْقَ ــى الْيَتْ نَّ و ما غَ

ــراجْ إينِينْ ــى االبْ ــامْ عل م ــاتْ الحْ ــا ب و م

ــنْ ري ــلْ و ادْوابْ اخْ ــلْ و النْمَ ــداد النَّحْ وعْ

بينْ ــرْ المُ لَ السَّ ــى اهْ ي عل ــمَ ارْضِ اللَّهُ

ــا حملت مــن اخاليق أجــواف التقلين م

لْ اليْقينْ بْ هَ واكَ ي على الكْ ــمَّ ارْضِ  اللَّهُ

عينْ جْ لْ حرم الشَّ و بن أبي طالبْ األفْضَ

ــحْ فالَ ــدْ  بْ عَ لْ  كُ ــادَة  ب بعْ

نايَحْ ميم  اهْ باكي  ديما 

وفْ فُ ــة لصْ رْجَ دَ بانْقــاطْ امْ

ــرُوفْ احْ مــن  ــمْ  مافِيهُ و 

وفْ ها اتْطُ رْضْ ــباحْ ابْعُ و اشْ

يجانْ مــاسْ الدِّ ــما في دَحْ ومْ السْ قَدْ انْجُ

جايَبْ على االلْوانْ رْ مــن اعْ و ما في البَحْ

ــى االوْطانْ ة اتْســيحْ عل ــا مــن هايْمَ و م

ــتانْ ــة مــن بُسْ لْ تُرْبَ ــا فــي كُ ــدادْ م اعْ

ــانْ ــى االفْن ــرَجْ عل ــا اتْزَبْ يارْه ــدادْ اطْ و اعْ

يرْ الحســانْ ــرْنَدْ و الطِّ ــلْ و السَّ رْبَ و الحَ

ــانْ ــنْ بالتَّرْن سَ ــزارْ يَحْ مــا شــاقْ الهِ هْ مَ

ــانْ ن بالتَّحْ اتْبَكــي  ــة  مَ رَخْ امْ ــواتْ  باصْ

ــرْزَتْ من االغْصانْ نافْ بَ ــوارْ على االصْ و انْ

ــانْ الزْم ــولْ  طُ عــن  ــى  يَنْتَهَّ االَّ  ــوانْ  رَضْ

ــك طايعــة وحــش وإنــس و جان بالمالي

ثْمــانْ عُ و  ــر  مَ عُ و  ــي  الزْكِ ــرْ  بَكْ ــا  أب

يانْ صْ ــافَعْ في العُ تبَى الشَّ جْ مْ المُ ابنُ عَ

بادْتُه نصيحْ صــادَقْ فــي اعْ

تُه اتْســيحْ عْ وْفَكْ ادْمَ من خَ
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فــارَحْ و  ــي  زاهِ و  هُ بمن  و 

إيْصافَحْ نِي  الغْ نعم  رَفْ  يَعْ

ريمْ صالَحْ نُّه في الكْ من ظَ

تَّاحْ الفَ لْكْ  المُ ايَمْ  للدَّ ــرِي  أمْ تْ  أرْفَعْ

األرْواحْ و  سامْ  االجْ بين  عْ  مَ يَجْ من  يا 

احْ فَّ الصَّ لْبْ  صُ من  زِيرْ  الغْ الماء  رِّي  ويجْ

باأللْقاحْ واحْ  الدْ صانْ  اغْ ي  سِ يَكْ من  يا 

الحْ المْ كْ  بيدَ اعْ ضايَفْ  و  من  لْنِي  عَ اجْ

ه لْمُ حَ يينْ  العاصْ تَرْجا  من 

ه لْمُ ابَقة في عَ ة السَّ مَ و الرَّحْ

ه رْمُ إيكَ ادْنِيْتُه  في  رادْ  من 

ه مُ إيرَحْ رَة  اآلخْ في  كداكْ  و 

ه رْمُ جُ ريمْ  للكْ ي  إيْجِ فاشْ 

فاتْ ما  ادْنُوبِي  من  تَر  اسْ نِّي  عَ نْ  مَ يا 

اآلفاتْ من  يالحافَظْ  بيك  نِي  ظْ حفَ و 

ضــاتْ فْ ــي الحَ ــوا عل مُ ــا زمْ و مْحــي م

حيحْ ــو اصْ فُ ــه بالعْ ينُ و يقِ

ــحْ ي ــا إيطِ ــه م ــادْ بي و الشَّ

ــقا إيْريحْ لَ الشْ مْ ــي حَ يَرْمِ

ــة تُوحَ فْ مَ ســايَلْ  لْ  ــكُ ل ــه  ابُ أبوْ ــنْ  لَ

رُوحــة طْ مَ ــة  تُرْب ــمْ  ارْمي ــونْ  إيكُ  ً ــدا بَعْ

ــة وْضوحَ المَ ــراجْ  بالبْ اجْ  ــدَّ ال ــنْ  يزِيَّ و 

ة ــلُوحَ شْ ــد مــن االوْراقْ كانَت مَ مــن بَعْ

ة ــرُوحَ شْ مَ ــورَك  بنُ ــا  ورْه دُ اصْ ارْجــالْ 

ــوانْ االكْ ــرْ  بَّ دَ امْ ــوكْ  فُ اعْ و 

ســانْ االحْ ــعْ  واسَ ــادُه  ب لعْ

الزْمـانْ ــــرَة  زَهْ و  ــزْ  بالعَ

نانْ الجْ في  ــدْ  لْ الخُ ورْ  صُ بَقْ

ــوبْ كانْ نُ لْ الدْ وايَنْ فــي هَ

ــي ياتِ ــا  م ــيَّ  عل ــي  مالْكِ ــا  ي ــتَرْ  اسْ

ــي واتِ فْ ثْ مــن هَ ــدَ ــي بمــا احْ نِ لَكْ ال تَهْ

ــيَّاتِي ــرَتْ سِ ثْ ــي و كَ رايْمِ ــحْ اجْ بْ مــن قُ

حــى ــا ذا الجــالل ســورة الضُّ رمــة ي حُ
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رْْءاتْ الجَ ظيمْ  اعْ لْ  جاهَ نِبْ  ذْ مُ ي  عاصِ

واتْ مَ السَّ ه  إالَ يا  ليكْ  بيكْ  أَلْتَكْ  أسْ

لُوقاتْ خْ المَ دينْ  الصْ  اخْ لي  لْ  مَّ تحَ و 

واتْ دْ القَ ــرارْ  االب ــامْ  ازْم في  لْنِي  جعَ و 

ناتْ سْ حَ نِّي  مَ تَكْ  الَكْ امْ في  زادُوا  ما 

فيَّة الخْ عالَمْ  يا  لْتَكْ  سَ

ــة البْرِيَّ شــافَعْ  ــة  رْمَ بحُ و 

يَّــا والْــدِ و   ي  ناسِ ـــمْ  ارْحَ

يَّة النْقِ رَة  اهْ الطَّ األُمة  و 

ــويَّة اسْ ة  واقَفْ ــكْ  بابَ فــي 

ــرانْ فْ بالغُ ــى  وت المُ ــى  اعل ــودْ  جُ إلهــي 

األمانْ و  عارْ  االسْ في  الرخاء  مْ  طيهُ اعْ و 

جانْ رَّحْ اللِّي في السْ رْضى و سَ ي المَ فِ و اشْ

لْطانْ السُّ مامْ  الهْ اللْ  الجْ ذا  يا  رْ  انْصَ و 

ــي ــلْ واتِ فَّ ــوابْ متْغَ ــجْ الصْ ــي نَهْ خاطِ

ــوبْ و شــاتِي يُ ــتْ العْ ني ــا اجْ ــدِي م ال تَبْ

لْ العاتِي ــوْ ــديدْ و الهَ رْب    الشْ ــومْ الكُ يُ

ــي ياتِ احْ فــي  رْ  ــاعَ الشَّ ــي  نْزْلِ مَ ــهْ  وري و 

ــي ــودَكْ زَالَّتِ ــدادْ جُ ــوا مــن امْ صُ ــا نَقْ م

ــمْ ظي العْ ــمْ  األسْ ــرارْ  باسْ

قيمْ ــكْ المْ ــاحْ انْعايْمَ ت فْ مَ

ــا كريمْ ــابْ ي ب ــرمْ االحْ و اكْ

ــمْ ارْحي ــة  كافَّ لهــا  ــنْ  كُ

ــمْ ــا ارْحي ــولْ ي ــبْ و تقُ تَرْغَ

يِّينْ ــى الحَ يفْ عل ــودْ يالْطِ ــكْ جُ فَ و بلَطْ

نينْ ــفيقْ احْ عافْ اشْ بادَكْ الضْ ــنْ بعْ يا مَ

ينْ ــرْ ناسْ الدِّ ين و انْصُ دِ جاهْ ــرَخْ المْ و اصْ

ــنْدة و عوينْ نْ لُه سَ رُه و كُ ــدْ ــرَحْ صَ واشْ

ــة المســلمين لَّ ــه مَ ــزْ ب ــه و عَ دي و اهْ

انتهت القصيدة

ــي ــي و عــن اصيامــي و صالت ــي عنِّ غان
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ــقــاسْ يُ االَّ  ــرْ  ــحْ بَ ــا  ي

ه للـَّ نِي  كرَمْ و  النْبِي  ه  وَجْ في  لحالِي  وفْ  شُ

انْعــاسْ ــتْ  مارَمْ رْ  ســاهَ

نَلْقاه تى  ايْمْ لِيَّا  اعْ ابْطـى  ـي  اوْجاعِ وطبيبْ 

ــاسْ ب الكْ ــي  نِّ عَ ــبْ  هَ يَدْ

ــاهْ ادْع من  دْ  قَصْ يَّبْ  إيخَ ما  بَّارْ  الجَ الين 

الــرّاسْ تْ  ارْفَــدْ ماكْ  لحْ

نَتْمنَّاهْ بما  ــرْتْ  ــفَ اظْ ما  إلــى  ليكْ  اعْ عــارْ 

ــاسْ ــلْ مــن النَّ ــت لجُ ري

بمناهْ تَوْفى  نَسْ ايْديـكْ  على  ـدِي  قَصْ أنا 

ناسْ كْ مَ ــن  ضــامَ أَيـــا 

اللَّـهْ ـــيَّ  ولِ يــا  ــكْ  ــتَ ــرْخَ بــصُ ــرا  ــبْ نَ داوِنِــــي 

نْداسْ الحَ ــراجْ  ــسْ مَ يا 

ناهْ أضْ يرْ  بالتَّنْوِ ـوفْ  انْشُ اللِّي  باحْ  مَصْ وانْتَ 

لِي لى  احْ ماكْ  فة  للرَّشْ

ــرِي أسْ مــن  ــي  ــنِ ي ــدِ افْ و 

لي رى  اجْ شايَنْ  من  دْ  ناكَ

ـــرِّي ــن ضُ ــعــافــى م ــتْ نَ

سالي ـي  الگِ اخْ ودْ  انْْعُ و 

رِي هْ الجَ و  ــرِ  الــسَّ فــي 

جالِي اسْ تْ  مْ انْظَ عليك  و 

ـــرِي امْ ـــي  رَبِّ ــضــى  اقْ و 

ـي ابحالـِ إيْــنــادِوْا  بيـكْ 

رِي ضْ الحَ ــاذْ  ــت األسْ يــا 

اللِي بعْ ــي  شاكِ جيتَكْ 

ـــري ـــوزَكْ ــدي بُ يــا ســي

اللِي اهْ و  ي  سِ مْ شَ أنْــتَ 

ــرِي ــصْ بَ ــــرَّة  قُ انـــت  و 
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االنْفــاسْ ــبْ  يَّ طِ ــة  رْمَ حُ

النَّبَّاهْ مامْ  الهْ ــي  الــزْكِ رْ  مَ ابْعُ ادْخــيــلْ  و 

ــبَّــاسْ الــعَ و  ــزَة  ــمْ حَ و 

هْ اللـَّ عند  حرمتها  جاهْ  و  رَة  الزَّهْ ادْخيلْ  و 

فــاسْ ولى  بمُ ــلْ  ــي ادْخ

ــتْ لــواهْ ـــسْ انــا تَــحْ ـــسْ بن ادْري ــوالي ادْري م

رَّاسْ ـــدَ ال سيد  ــة  ــرْمَ حُ

نَنْساهْ ما  يَّبْ  بوطِ ن  سَ لَحْ سيدي  بارَك  امْ ابن  و 

ناسْ كْ مَ ــن  ضــامَ أَيـــا 

اللَّـهْ ـــيَّ  ولِ يــا  ــكْ  ــتَ ــرْخَ بــصُ ــرا  ــبْ نَ ـــي  داونِ

ـنْـبـاسْ العَ ـيـرْ  المِ يا 

ابْطاهْ واشْ  سيدِي  يا  إيْبانْ  لِيَّ  خيرَكْ  نَرْجى 

كاسْ رَكْ  مْ خَ من  رَبْ  نَشْ

الجاهْ ابْساطْ  فـوقْ  نْتْرَة  خَ امْ ـوَة  نَشْ لَعْ  تَطْ

عاسْ سْ العَ في  دنِي  فاگَ

ــاهْ ــي و اخف ــلْ ديوانِ مَ لَّمــا احْ ــك كُ ــاوَدْ لَ و نع

ــي والِ المْ ــنين  سْ الحَ و 

رِي صْ المَ ــورْ  ــنُّ ال ــذا  ب و 

علي و  ــرْ  ـكْ بــابـَ مــع 

ــرِي الــبَــصْ ــنْ  ــسَ ــحَ ال و 

ــي ــلْ إمـــامْ األرْســالِ نَــجْ

ــرِي ــكْ رْ فَ ـــوَّ ـــنَ بــيــه اتْ

البُهالِي ــاوِي  ــرْف ــعَ ال و 

ــرِي صْ القَ و  ــبْلِي  الشَّ و 

اللِي بعْ ــي  شاكِ جيتَكْ 

ـــري ـــوزَكْ ــدي بُ يــا ســي

ــدالِــي ــمــامْ الــبُ ــهْ ــا ال ي

رِي ــا بَــــدْ ــي ي ــنِ ــارَخْ ص

لي طى  يَعْ كْ  إيْدَ فْ  كَ من 

رِي ــــدْ ــســى بــهــا كَ ــنْ نَ

حالِي و  النُّومْ  في  لَو  و 

رِي ــــدْ صَ ــمْ  ــاتَ ك ــا  م و 
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االحساس ة  ليعَ ــرَدْ  تَــبْ

ناه امْ تْ  ادْرَكْ مامْ  الهْ هذا  ولْ  انْقُ و  رْ  تَبْشَ نَسْ

ــيــاسْ أقْ المثال  ــدا  ه

نَّاهْ نَتْمَ بما  رْتْ  فَ اظْ إلى  ـي  طِ نَعْ ة  ـدَ الوَعْ و 

ناسْ كْ مَ ــن  ضــامَ أَيـــا 

اللَّـهْ ـــيَّ  ولِ يــا  ــكْ  ــتَ ــرْخَ بــصُ ــرا  ــبْ نَ ـــي  داونِ

راسْ لَجْ من  حْ  دَ نَمْ ما 

طاهْ عْ مَ لي  ــلْ  وَصَّ من  الَّحْ  الصُّ في  يدي  سِ

الــغــرَّاسْ داتْ  ــمْ  ــرْحَ نَ

ــاهْ ارْض ــوبْ  تُ انِي  طَّ غَ و  جــادْ  من  دْ  نمجَّ و 

ــــاسْ ــال رِيَّ ــكْ ب ــلْ ــفُ ال

ــراهْ يَــقْ للِّي  إيــفــادَة  ال  شيخْ  بال  العلم  و 

الساسْ غيرْ  من  البْنِي  و 

ماهْ لْ  خُ يَدْ ما  رَع  مَشْ إيْليهْ  ما  اللِّي  الوادْ  و 

ــاسْ ـــاطْ الــعــسَّ ـــزَّطَّ ال

يَرْعاهْ و  ظيهْ  يَحْ تُه  ادْرَگْ تَحتْ  لْ  خُ يَدْ اللِّي  و 

انْجالِي وفُوكْ  إيْشُ وقت 

ــرِي دَكْ ه  ــدُ ــنْ عَ اعْظم  و 

لي تَقضى  ة  الحاجَ به 

ــرِي ــعْ ــة شَ يَّ ــدِ ــدْ اهْ ــعْ بَ

اللِي بعْ ــي  شاكِ جيتَكْ 

ـــري ـــوزَكْ ــدي بُ يــا ســي

حالِي من  فق  يَشْ الَّ  من 

ــرِي ــقْ فَ عــن  ــفْ  ــأسَّ ت و 

ــي ل ــى  ل يَحْ ــرُه  ثَمْ ــي  اللِّ

ري ـــدِ عُ ــي  ل ـــلْ  ـــبَ اقْ و 

المالِي رْ  البَحْ في  تالَفْ 

رِي جْ المَ ـمْ  ـكْ الحُ ـدا  هَ

العالِي ــورْ  للسُّ ة  عَ دْ خَ

ــرِّي ــ غُ ــي  ـ اللـِّ ــرْ  غــي

ــي ــالِ ــتَّ ـــــابْ ال ـــو دَبَّ هُ

ــرِي ــعْ يَ ــا  م ــدْ  ــجــيَّ ال و 
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ناسْ كْ مَ ــن  ضــامَ أَيـــا 

اللَّـهْ ـــيَّ  ولِ يــا  ــكْ  ــتَ ــرْخَ بــصُ ــرا  ــبْ نَ ـــي  داونِ

ماسْ و  لْبْ  القَ ــزْ  ــتَ اهْ

ناهْ فْ شَ لْ  ناحَ حالَكْ  مالْ  ناسْ  شي  لي  قالُوا 

ــاسْ االون ــى  عل تَبْعــادِي 

عاهْ امْ نْتْ  طَ أتَّشْ سيرْ  العْ الوَقْت  و  رْبَة   الغُ و 

ناسْ االجْ من  ريــتْ  َمــا  أ

خاهْ كيَنِّي  هــذا  ــولْ  ــقُ أنْ ــرَّبْــنِــي  قَ اللِّي  و 

ــاسْ يَّ الكِ ــرْف  عَ ــلْ  نَبْطَ

ناهْ بَمْ تَوْفى  نَسْ ي  خالْقِ لي  مْ  قَسَّ اللِّي  و 

االدنــاسْ من  ــرْنِــي  ــهَّ طَ

ارْضاهْ و  ه  لْمُ حَ من  النْجاء  رِيقْ  لطْ نِي  مْ الْهَ و 

ناسْ كْ مَ ــن  ضــامَ أَيـــا 

اللَّـهْ ـــيَّ  ولِ يــا  ــكْ  ــتَ ــرْخَ بــصُ ــرا  ــبْ نَ ـــي  داونِ

ــاسْ ــي االي شِ عْ طَ ــا نَقْ م

ــاهْ نَــتْــرَجَّ بما  ــيــا  االشْ خــالَــقْ  رْنِي  فَّ يظَ و 

اللِي بعْ ــي  شاكِ جيتَكْ 

ـــري ـــوزَكْ ــدي بُ يــا ســي

المالِي رْ  كْ الفَ تاظ  اغْ و 

ــرِي بْ صَ مــن  لهــم  ــتْ  لْ قُ

الْـــي ـــدّ عُ ــة  ــيَ ــالقْ م و 

ـــرِي وَكْ عــن  ــي  ــراگ افْ و 

والِي تَجْ في  و  ابْــالدِي  في 

ـــرِّي سَ لُـــه  ـــعـــاودْ  انْ و 

تْعالِي المُ مْ  كْ حُ انفد  و 

ــرِي ــبْ مــا نَــجْ ــعَ مــا نَــتْ

ــي والِ الحْ مــن  ــي  نِ دْ نقَ و 

ــرِي ــكْ شُ ه  للـَّ ـــبْ  واجَ

اللِي بعْ ــي  شاكِ جيتَكْ 

ـــري ـــوزَكْ ــدي بُ يــا ســي

ــدِي يُــوْفــى لي ــصْ ــا قَ دب

ــرِي ــسْ عُ لــي  ــرْ  ــسَّ يــيَ و 
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ــرَّاسْ ــفَ ال بين  ــبْ  ــرْكَ نَ

شاهْ اغْ من  زْ  العَ سيفْ  اللْطامْ  يُومْ  رَّدْ  نجَ و 

قِيَّاسْ فَعْ  دْ مَ يدي  في 

بَبْاله رْ  تَبْشَ يَسْ دا  العْ من  قابَلْنِي  اللِّي  و 

الباسْ من  انْخافْ  كيفْ 

ماهْ احْ لْ  ظَ في  انا  و  دْ  هْ الصَّ نِي  قْ يَلْحَ حاشا 

ــواسْ اهْ ــم  هَ ــد  نَــرْفَ ما 

بْحانَه سُ يَرزقني  دْ  إيقَ ــي  رْنِ ــوَّ صَ اللِّي  و 

ناسْ كْ مَ ــن  ضــامَ أَيـــا 

اللَّـهْ ـــيَّ  ولِ يــا  ــكْ  ــتَ ــرْخَ بــصُ ــرا  ــبْ نَ ـــي  داونِ

ــاسْ ح ــدْ مــانــا عــانِــي بَ

ناهْ عْ مَ د  حَ نَجْ ما  يْتُه  جِ اشْ وبَة  وْهُ مَ اللِّي  و 

نــاسْ تَــدْ قَلْبِي  في  ما 

ــتْ للغــاهْ نَّ لْ مــن نَتْصَ ــكُ ــة ل مَ ــي بالرَّحْ عِ نَدْ

ـــواسْ مــا دَاخــلــنِــي وسْ

فاهْ يَخْ ما  ي  بْعِ طَ اللْغا  نْة  عَ امْ مْ  هَ يَفْ اللِّي  و 

انْشالِي ودْ  سُ الحْ على  و 

رِي ـــدْ ــدى قَ ــعْ ــرَفْ ال ــعْ تَ

ــالَّلِــي ــوِي مَ ــلْ ـــبْ شَ راكَ

ــرِي ــبْ ــه نَ ــدان ــمْ ب ــظْ ع

العالِي رْمْ  الحُ في  انا  و 

ـــرِي ــة وَقْ ــمَّ ــي هَ ــاضِ ح

والِي الهْ من  ى  شَ نَخْ ما 

رِي ــــدْ نَ ال  ــثُ  ــي حَ ــن  م

اللِي بعْ ــي  شاكِ جيتَكْ 

ـــري ـــوزَكْ ــدي بُ يــا ســي

خالِي وَة  عْ الدَّ لَ  اهْ وقْ  سُ

رِي ــدْ ــعُ ــل ل ــم  نــســلَّ و 

بالِي من  دْ  سَ الحْ ــارَكْ  ت

ــرِي ــبْ حَ ــيَّــة  اوْصَ دَرْتْ 

ــي ــالِ ــيَّ حِ ــي  انــاشِ وال 

ــبْــرِي خَ ي  طِ يَعْ ــي  لِ ــوْ قَ
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ناسْ التَّجْ ذا  حافَظْ  يا 

ه اللـَّ ل  اهْ واقْ  لسْ كْ  إيبَلْغَ األوْلِــيَّــاء  حْ  ــدْ مَ

ــه انْحاسْ ــا في ــي م بِ دَهْ

والهْ مُ ابْغا  باشْ  رْ  مَ ايَعْ بَحْ  اجَ لُوقْ  خْ المَ و 

والِي بقْ رْ  افتَخَ و  ــولْ  صُ

ـرِي اشْ و  مْ  عاهُ امْ بيعْ   

طالِي تَعْ ــوزْ  ــنُ الــكْ من 

ــرِي ــظْ ــة نَ ــوقَ ـــدِي شُ هَ

انتهت القصيدة

32 : يقال كذلك :  “هذا الهمام اعطف برضاه“ عوض “هذا الهمام ادركت امناه“ . 
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ــورْ ينُ و  ــكْ  لْبَ قَ ــجْ  يَبْتَهَ ــزُور  اتْ أرْواحْ 

رُورْ غْ مَ يا  كْ  سَ نَفْ وَة  هْ سَ من  ضْ  يَقَ

ورْ ودوا في الديجُ ما إيقُ ومْ السْ كيفْ انْجُ

بْرُورْ المَ بيتْ  ل  أهْ األرْضْ  ومْ  انْجُ داكْ  اكْ

لْطانْ السُّ مامْ  الهْ راف  األشْ دْ  بجَ لُودْ 

ة ريفَ الشْ ــة  ــزاويَ ل ــمْ  ــمَّ يَ

ــة ــة النْظيفَ يَ ــة الباهْ بَّ و القُ

ــة حْ بشــعاركْ اللْطيفَ ــدَ و م

ة فيفَ ة العْ ــيْدَ ــا نجــلْ السّ ي

يبْ الطِّ رْ  نَهْ لْتِ  اوْصَ ما  الظْ بيكْ  إلى 

اتْصيبْ وتْ  القُ لْ  جَ بيكْ  صْ  إيخَ إنْ 

رْ الجيبْ ي ابْضيمْ هانَكْ فَقْ كِ و إال تَشْ

زانْ بْ األحْ هَّ رُورْ ما إيْدَ وفْ من السْ و تشُ

فانْ كْ من الجْ وقْ طيبْ نُومَ لْ بالشُّ و بَدَّ

يجانْ الدِّ غساقْ  في  مْ  وْهُ ضَ منايَرْ  و 

ســنْ نا الحَ ــيدْ ــرة اوْالدْ سِ ــلْ الزَّهْ نَسْ

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ اللَّـهْ  بْدْ  عَ بَنْ 

ــوفْ اتْطُ هــا  الَّحْ صُ ــى  عل و 

وفْ فُ ــطْ فــي بابْهــا الكْ ابْسَ

إيْــــرُوفْ ــنــى  غْ ال  ــا  ــواله مُ

وفْ الخُ من  قولي  لي  ــنْ  أمَ

رَوْيانْ دَى  اغْ و  اوْعيتَكْ  امْال  و  رَبْ  اشْ

يفانْ الضِّ رَّامْ  كَ سانْ  الحْ فْ  هْ كَ تَلْقى 

انْ الشّ تنالْ  و  تْنى  تَغْ مامْ  الهْ ــدْ  اوْعَ
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ريبْ الغْ نْ  ومَ المُ ة  راحَ دْ  تَوْجَ ه  نْدُ عَ

لْطانْ السُّ مامْ  الهْ جاهْ  رْمْ  حُ اهللا  قَوَّى 

لْطانْ السُّ مامْ  الهْ راف  األشْ دْ  بجَ لُودْ 

فْ ينْشَ ليسْ  انْ  المنّ رْ  بَحْ

يَوْقَفْ حينْ  بْدْ  العَ ونْ  يْمُ مَ

فْ لْ لماهْ و رْشَ لْ من اوْصَ كُ

رَفْ يَغْ حينْ  انْــداهْ  كالزَّرْعْ 

ي اوْصافْ احرُوفْ الحسانْ تْكِ رَفْ يَحْ ما يَعْ

لْ الوْسانْ وى من دَهْ ه الهْ ضُ غيرْ اللِّي يَقَّ

زانْ بْ من دُونْ المْ شْ ما تَنْبَتْ من األرْضَ عُ

صانْ رَة داتْ الغُ جْ قْ زَيْ شَ شْ دْح بال عَ مَ

لْطانْ مامْ السُّ حْ الهْ دْ لب مَ د في طَ تَهَ اجْ

لْطانْ السُّ مامْ  الهْ راف  األشْ دْ  بجَ لُودْ 

الوْفا نــاسْ  ــدْ  جَ بْرْ  قَ زُورْ 

يُوفا ديــنْ  ليكْ  اعْ كــانْ  إنْ 

ــزْ و تُوصــانْ ــه و تنْعَ ضــى بايْهابْتُ تَحْ

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ اهللا  بدْ  عَ بن 

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ اللَّـهْ  بْدْ  عَ بَنْ 

رافْ الطْ على  رِي  يَجْ ه  فيضُ

دافْ اصْ تَهى  يَشْ ما  يَلْقى 

إيخافْ ما  الظْ من  حالْ  مُ

ــالفْ الــغْ ــزَّقْ  ــمَ ي و  ــرْ  يَــتْــمَ

تَّانْ الفَ يَّاهْ  حَ مُ و  نْتُه  عَ امْ ارْقايَقْ  و 

لْيانْ مَ رْ  مْ خَ من  كاسْ  بْ  الحُ سقاهْ  و 

األلْوان على  اتْراهْ  من  رْ  زَهْ تَحْ  يَفْ وال 

تانْ البُسْ في  ورَة  صُ غيرْ  رْ  تَمْ لَدْ  تَوْ ما 

وَّانْ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ هْ  اللـَّ بْدْ  عَ بن 

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ اللَّـهْ  بْدْ  عَ بَنْ 

عيفْ ي لُه حالَكْ الضْ كِ و اشْ

ضيفْ لَك الشْ مْ يَّبْ حَ و اتْسَ
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فى تَشْ ريضْ  امْ نْتْ  كُ ولَّى 

فى ديرْ ماكْ يَصْ واضْ اغْ و اخْ

عفى و  من  نَّكْ  عَ ريمْ  الكْ

يبْ الغِ رْ  شَ رَبِّــي  فاكْ  اكْ تِ  فْ خَ إال 

ي الزْواجْ يَنْتَجْ ليكْ في اقْريبْ و إال تَبْغِ

ارْغيبْ لْمْ  العَ في  نَك  اكْ سَ كان  إال  و 

ارْحيبْ كانْ  امْ في  نْزْلَة  مَ لَبْ  تَطْ إال  و 

لْطانْ السُّ مامْ  الهْ جاهْ  رْمْ  حُ اهللا  قَوَّى 

لْطانْ السُّ مامْ  الهْ راف  األشْ دْ  بجَ لُودْ 

ــرْ ــزَّايَ ال يــا  ــــزُورْ  اتْ أرْواح 

ــرْ بــاألجَ ه  عُ يْنَفْ ــا  ــوْالن مَ

رْ ناطَ القْ ــجْ  ناهَ امْ ــتْواتْ  سَ

ــتايَرْ تافْهــا السْ ــتْ باكْ فَّ حَ

االتَرْ فْ  عْ ضُ و  راقْها  اشْ دْ  بَعْ

ــيــا مــا بـــادْ مــن األتَـــرْ احْ

ــنْ ي صِ ــات التَّحْ ــة الزَّاوْي لْ الل ــتاهَ تَسْ

ين الدِّ يِي  حْ مُ رَةْ  ضْ حَ زادْ  نُورْ  على  نُورْ 

نيفْ العْ ــرَّكْ  ضُ اتْــفــارَقْ  و 

تيفْ الكْ ازْمانَكْ  يَلْطافْ  و 

عيفْ كْ الضْ داعَ وم اصْ من شُ

األمانْ و  تَرْ  السْ لَّة  حُ هْ  اللـَّ كساكْ 

لْدانْ الوَ و  خايَرْ  الدْ و  رْ  الوَكْ فسيح  و 

اتْبانْ ليكْ  بْ  واهَ المْ و  تْحْ  الفَ رارْ  اسْ

ــانْ نَّ ــقْ المَ ــمْ الحَ رايَ هــا مــن اكْ رَكْ تَدْ

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ هْ  اللـَّ عبد  بن 

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ اللَّـهْ  بْدْ  عَ بَنْ 

ــر األمي ــا  ن إيْمامْ دَارْ  ــا  م

ــرْ ي انْصِ ــه  تُ وْ عَ لَدْ ــونْ  يكُ و 

ــرْ ي فِ ــة الظْ ــرْتْ غايَ فَ و انْظَ

ــرْ نِي المُ لزِينْهــا  ــبْ  ي جِ تَحْ

يرْ غِ الصْ بابْها  لَشْ عــادَتْ 

بيرْ الكْ خْ  امَ الشَّ رْمْ  بالحُ

رْبانْ العُ بَرْ  في  يرْ  انْظِ لِيها  الَّ  من 

البُنْيانْ نافْ  اصْ من  يرْنا  أمِ يَّدْ  شَ ما 
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يل التُّوبْ الزِّينْ و كذاك ذات البْها شمِ

انْ الشَّ ابْهيجْ  نُورْ  و  ة  الفضَّ ن  سْ حُ

لْطانْ السُّ مامْ  الهْ راف  األشْ دْ  بجَ لُودْ 

رْفا عَ ــومْ  يُ لْطانْ  السُّ زُور 

فى طْ صْ المُ ريحْ  قْ  تَنْشَ تَسْ

ة لْفَ لْ خَ نَة في كُ سْ نَمْ حَ تَغْ

ة لْفَ كُ وم  مُ للهْ ــرَا  تَــقْ ال 

رْفَة عَ ــذا المْ نى ب ــدْ و اعْ وكَ

ديبْ شى تَكْ ي و قُول ال تَخْ كِ ثْ و احْ دَّ حَ

يبْ الشِّ لزْمانْ  باوْتَكْ  اصْ من  حْ  دَ تَمْ لُو 

وْ إيغيبْ ياهْ الضَّ وْ في اضْ فْ ضَ من يَوْصَ

ريبْ التَّقْ ل  جَ نُه  امْحاسْ من  ينا  فِ يَكْ

لْطانْ السُّ مام  الهْ جاه  رْمْ  حُ ه  اللـَّ قَوَّى 

لْطانْ السُّ مامْ  لَهْ راف  االشْ دْ  ابْجَ لُودْ 

ــه فُ طْ ــدْ عَ ــى اتْري ــامْ إل م الهْ

ــه لْفُ ــيرْ خَ ــه و اسِ ــزَمْ بابُ و الْ

االدْهانْ ر  تَبْهَ مالْها  اجْ على  لْيَ  الحُ و 

لْطانْ السُّ مامْ  الهْ جاهْ  م  يَرْحَ اهللا  قُول 

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ اللَّـهْ  بْدْ  عَ بَنْ 

الوْقُوفْ و  جْ  الحَ انْهارْ  في 

وفْ طُ العْ يَّدْ  السِّ داكْ  من 

ـــكْ الــــرَّؤُوفْ رافــا مــن رَبَّ

وفْ اتْشُ الرْضا  مع  البــاسْ 

تُوفْ الهْ بالَكْ  من  ي  الغِ و 

رْفانْ بْ و العُ واهَ بْ المْ واكَ واتْنِي عن اكْ

يَّانْ الدِّ نْزْ  كَ من  نالْ  شايَنْ  ي  صِ تَحْ ما 

ارْقَة على سايَرْ االوْطانْ سْ الشَّ مْ كالشَّ

يَّانْ وْالنا الدِّ بيبْ مَ ى احْ فَ طْ صْ ل المُ نَجْ

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ هْ  اللـَّ بْدْ  عَ بن 

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ اللَّـهْ  بْدْ  عَ بن 

ــفْ اوْصي ــة  طاعَ ــه  اتْطيعُ

ــفْ ري الظْ ــسْ  يَّ الكِ ــعْ  بْ بالطَّ
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ــه رْفُ طَ ــكْ  في ــلْ  إيْحُ ــدْ  البُ

ه نْفُ جابْ كَ لَكْ فــي احْ عْ و يجَ

ــه لْفُ و  و  ــه  تُ اتْباعْ ارْجــالْ  و 

الطبيبْ رْمْ  حُ إيالزَمْ  من  بْ  طُ مْ  دَ يَعْ ما 

انْصيبْ ابْغيرْ  ايْرُوحْ  ما  االفْضالْ  مادَحْ 

يْبْ العَ رْمْ  جُ ي  طِّ اتْغَ الوافْية  التِّيَّاب 

ارْقيبْ واسْ  وَسْ نِيْتَكْ  وْ  فْ صَ رْ  دَّ يكَ ال 

لْطانْ مامْ السُّ رْمْ الهْ لْ حُ لْ في ظَ و ادْخُ

لْطانْ السُّ مامْ  لَهْ راف  االشْ دْ  ابْجَ لُودْ 

رْ تَنْظَ ــدْ  ــرِي اتْ ــنْ  أمَ أرْواحْ 

بَرْ لكْ ريفْ  الشْ زُورْ  ــلْ  ادْخُ

ــرْ رْمَ المَ لْســاتْ  سَ ــدْ  تَوْجَ

ــرْ قَ بالوْ ــة  تْصافَّ مَ ــاتْ  واقْف

نْتَرْ خَ المْ رَة  ضْ حَ في  نْتاتْ  خُ

ينْ بالعِ رْ  انْظَ و  لْ  قَ العْ رَشاتْ  بفْ يَّزْ  مِ

ينْ اليْدِ ة  مَ كْ حَ لْ  هَ مْ  غالْهُ بَشْ نُوا  سْ حَ

ــفْ الرْهي شــانَكْ  ــنْ  تَّ يمَ و 

جيفْ في الحصنْ المانَعْ السْ

ــمْ فيهــا ابْغيرْ ســيفْ كُ تَحْ

رْفانْ العُ ريهْ  تَدْ قْ  حَ هْ  اللـَّ افي  الشَّ و 

اوْزانْ فنُونْ  ظْ  فَ يَحْ ما  ليفْ  اجْ كان  لَو 

لإلنْسانْ إيْصانَة  العالْيَة  ة  مَّ الهَ و 

تانْ ريتْ البُهْ فْ مْ عَ رارْ األسْ رَعْ باسْ و اصْ

وَّانْ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ ه  اللـَّ عبد  ابن 

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ اللَّـهْ  بْدْ  عَ بن 

ــارْ ب االخْ إيفــادة  يــب  تجِ و 

ــا انْدارْ هــا فــي م ــرَجْ تَفْ و اخْ

دارْ ــمْ  ــهُ ــنْ زِي ــتْ  ــمَّ ضَ مــا 

ــرارْ االسْ ــة  يَ كامْ ــة  وتَ مُ مَصْ

ــوارْ للشْ ــرْ  السَّ ــاب  ب فــي 

رْفان ــول العُ جايَبْ عقُ ــه بالعْ نْعُ ما صَ

سانْ مْ من افْتَنْ الزَّيْ احْ نْهُ ــرَفْ مَ و اشْ
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مرتجين اقْوايَمْ  عن  واسْ  بَقْ ــرْزُوا  بَ

بِينْ المُ لْ  اهْ رْبْ  قُ م  رفْهُ شَ لْ  مَ اكْ و 

لْطانْ السُّ مامْ  لَهْ راف  االشْ دْ  ابْجَ لُودْ 

ــرا يَــبْ ــدْ  ــري إي ــن  أم ارْواحْ 

رَّة سَ المْ نْ  امْحاسَ وفْ  يشُ و 

رة جَ الفْ من  نْزْ  كَ كالفاتَحْ 

رة جْ شَ نْ  صْ غُ لْ  كُ لُه  وانْتَجْ 

ــرة ابْنَظْ ــوا  إيعالْجُ ــوادْ  الجْ

يرْ بالتَّيْسِ فازُوا  و  ــوا  الزْمُ من  وا  رَبْحُ

الخيرْ لْ  جُ نالُوا  و  وا  قُ قْ تحَ و  لُوا  وَصْ

التَّوْقيرْ و  األدَبْ  مْ  هُ ديمْ اخْ رْطْ  شَ من 

ــرْ ري اغْ كانْ  مــن  ــوا  رْقُ إيغَ ــوا  لُ مْ حَ إال 

ضيرْ شى  تَخْ ما  فا  الصْ و  باألدَبْ  زُورْ 

ــلْطانْ ــامْ السُّ م ــوْثْ الهْ ــيَّما الغَ السِ

بانْ جْ وا كالحَ فُ طْ وا و عَ لْكُ وا و اتْهَ فُ جْ عَ

ــرآنْ القُ ا  ــوْ يَتْلِي بالنَّهــارْ  و  ــل  باللِّي

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ اللَّـهْ  بْدْ  عَ بن 

ــدارْ ــمْ و الكْ مْ الهَ ــقْ مــن سَ

االبْصــارْ و  ــبْ  لْ القَ بالمــاحْ 

االدْرارْ و  ــرْ  التَّبْ ــصْ  لي اخْ و 

انْهارْ ــه  ــداوْلُ اجْ اضحاتْ  و 

ا مــن االفْكارْ ــدّ ــوا ال لْعُ و يگَ

تانْ البُسْ من  التْمارْ  نافْ  اصْ ناوْا  اجْ و 

سانْ زَتْ في احْ جْ لُوكْ إلى ارْضاتْ ما عَ المُ

ــوِدانْ ال ــعْ  ـبَ كطْ ــمْ  ـهُ ـبْـعْ طَ ــنْ  اليَ

شانْ طْ قاوْا العَ فاوْا و اسْ نُوا اصْ كْ و اال سَ

يَنْصانْ ه  دُ قاصْ من  لْ  كُ رْمْ  الحُ ظيمْ  اعْ

انْ وَّ الجُ رْبْ  الغَ بْ  وْكَ كَ هْ  اللـَّ عبد  ابن 

انتهت القصيدة

مالحظة : - تشتمل األقسام األولى على كراسى بأربعة أبيات بينما الكراسي الباقين تشتمل على خمسة.

     - ترتيب مختلف في ما يخص الكراسى
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ــه و انْشــاها ــما بحكمت ــعْ السْ ــا رافَ ي

ــال ارْســاها ــر األرْضْ و الجب و بســط ب

داهــا اهْ االرســالْ  و  ــاء  االنبي ــق  خل و 

طاها ــه و اعْ لْقُ ــة مــن خَ ــار طايْفَ ت و اخْ

ارْجاهــا ــودْ  صُ قْ مَ ــي  داتِ رُوحْ  ــغْ  تَبْلَ

ــهَ طَ ــدَّك  جَ ــة  رْمَ حُ ــدْ  مَ احْ ــن  أب رُوفْ 

ــه ــطْ بِ يَّ ــه و نعَ تُ رْخْ ــا مــن نَرْجــى صُ ي

ه فيه ــدُ ــرْ انْوَجْ لْ خي ــتْ كُ نِّي ــن ظَ ــا مَ ي

نْيا و شــقاها حــانْ الدُّ مْت من امْ ــهَ نشْ

قْ اتْراها مْ نَتْ في غُ كْ ســانْ سَ لَ اإلحْ و اهْ

بداهــا ــسْ  النَّفْ هــذا  ي  ــكِ تَشْ لمــن 

ناهــا بغْ ــا  دْب الوَ ــي  اتْكافِ ــدي  ال ــتَ  انْ

ــا ثْواه مَ ــرَمْ  تكْ و  عــافْ  بالضْ ــرْ  تب و 

ه اللـَّ عبد  مـوالي  يخْ  الشِّ يا  مينِي  احْ و 

بضياه رْ  مَ القْ و  سْ  مْ الشَّ منها  برَزْ  و 

ــاه ــتْ م لَ هْ ــد جَ ــطْ حَ حي ــرْ المُ و البَحْ

ماه اسْ في  اليَكْ  المْ والنا  مُ جعلْ  و 

ه اللـَّ ــمْ  ريــ للكْ ـمْ  هُ بـِ ــــلْ  ـتْــوَسَّ نـَ

الجــاه و  ــرْ  قَ الوْ و  ــزْ  العَ و  ــة  ـ االيـهابـَ

اللَّـه عــبــد  ــــوالي  مُ ــا  ي ــة  ــاثَ ــغ االي

ماه لْقْ احْ نيدْ في خَ تْ من الَّ إيْلُه اسْ يَّطْ عَ

ه اللـَّ ــولْ  رَسُ ليكْ  ادْخيلْ  لِيَّ  اعْ غيرْ 

ــوَّاه شُ و  ــرْ  جــايَ سيرْ  العْ وقْتنا  و 

ــاه ن ــدْ اوْجَ ــزْ  عــاجَ منهم  الباقِي  و 

ادْواهْ زْمْ  بعَ يتها  إيغِ بيب  اطْ من  واشْ 

عــاهْ ســانْ أمْ ــخى بالحْ ــايَلْ تَسْ و السَّ

ه للـَّ ل  ضَ الفْ ــخْ  شــامَ يــا  ــلَــكْ  ــمَ عَ
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ــهَ طَ ــدَّك  جَ ــة  رْمَ حُ ــدْ  مَ احْ ــن  أب رُوفْ 

ــهْ و ليه ــي للـَّ ي بقرحت ــكِ ــنْ نَشْ ــا مَ ي

ــكْ نمنيه ــرِي بي ــا ضــاقْ خاطْ ــتْ امَّ وَقْ

راها ــي نَقْ تُوبِ ــكْ فــي اكْ ناقْبَ ــدِي امْ نْ عَ

ــا ياه ــرَتْ بضْ سْ انْتَشْ ــمْ ــلْ شَ و ال مثي

ــك فاحْ انْســيمْ ادْكاها تَ فــي األرْض بَرْكْ

دَواهــا ــدكْ  نْ عَ ــه  داتُ ــلْ  لي اعْ مامــن 

ضاها ــة يَتْقَ ريصْ فــي حاجَ مــن جــا احْ

ــهَ طَ ــدَّك  جَ ــة  رْمَ حُ ــدْ  مَ احْ ــن  أب رُوفْ 

ــتَ و ليه ــبْ أنْ ري ــكينْ و الغْ سْ ــو المَ يابُ

ــه لِّيتِ خَ نْ  ســاكَ للمْ ــبيل  اسْ ــرُوفْ  عْ مَ

نَتْســنَّاها ــي  باقِ ــكْ  تَ رْخْ صُ ــوالي  مُ

ماهــا ــلْ اظْ بْ ــتانِي قَ ــراسْ بُسْ ــروى اغْ ت

ــا ــي نَماله زاجِ ــقْ امْ تي ــرَكْ العْ مْ مــن خَ

ة نَلْقاهــا ــعيدَ ة مــع ارْضــاكْ اسْ ســاعَ

نزاهــة و  ــرَة  ادْخي و  ة  ــدَ فاي و  ــة  مَ كْ حَ

ه اللـَّ عبد  ــواليْ  مُ يَخْ  يالشِّ نِي  صارَخْ

ه اللـَّ عبد  ـواليْ  مُ يَخْ  الشِّ يا  االيغاثة 

اللَّـه عــبــد  ــــوالي  مُ ــا  ي ــة  ــاثَ ــغ االي

طاهْ عْ لمَ وبْ  نْصُ مَ ير  قِ الفْ إيمين  فْ  كَ و 

برضاهْ لي  فْ  طَ يَعْ مامْ  الهْ ذابا  ولْ  نقُ و 

ناه اسْ ــاللْ  ــهْ ال كـــدارَتْ  ــكْ  ــرْهــانَ بُ

ابْهاه السْ  الغْ من  افْجى  افْجرْ  وال 

داه اشْ طيبْ  وحْ  إيْفُ إال  كْ  سْ المَ مثل 

ناه اغْ صــابْ  فيكْ  ورْ  قُ فْ مَ من  ما  و 

بالتَّنْباه يُـــومْ  ــيــنْ  رَبْــعِ ـــورَة  كُ ـــذْ مَ

اللَّـه عــبــد  ــــوالي  مُ ــا  ي ــة  ــاثَ ــغ االي

طاه يُعْ مالَكْ  من  اليْتِيمْ  و  زْ  العاجَ و 

ماه من  رُبْ  يَشْ شْ  طَ اعْ من  ادْفيقْ  رْ  كنَهْ

ــاه ــتْ و ضن ة الوَقْ مَ ــهْ ــى مــن شَ نَّ نَتْهَ

اله احْ ما  ثَري  وْ الكَ بي  ذْ العَ ــاكْ  مّ من 

اله تَحْ نسْ و  ــه  تُ ــشــوْ ان دْ  ــدَّ ــلَ ــتْ نَ

ــاه نَّ نَتْمَ ابْشــايَنْ  ــي  لْبِ قَ ــتَوْفى  يَسْ

امناه و  ــرِي  ــاطْ خ ــدْ  ــصْ قَ هــو  ــدا  ه
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ــهَ طَ ــدَّك  جَ ــة  رْمَ حُ ــدْ  مَ احْ ــن  أب رُوفْ 

ميه ب عليــك تَحْ ــرَم بيــك واجَ ت من احْ

ــه نِيتِ اعْ ــه  تي ابْغِ مــن  ــلْطانْ  سُ ــك  النَ

ــمْ طــالْ ابْكاهــا تَيَّ ــفْ المْ ــنْ اللْهي يْ عَ

داها ــمْ اعْ لْ لَتْ ظُ مْ ــا حَ ــالگ م تَّى اخْ حَ

ــتْ ادْعاها ــة وَقْ ــسْ االيجابَ ــي النَّفْ تَبْغِ

ــا واله مُ إالَّ  ــقْ  اليَ الخْ ــي  فِ يَكْ ــا  م

نْشــاها ــلْ كانْ أولْ مَ جَ ــورى مــن العْ ال

ــهَ طَ ــدَّك  جَ ــة  رْمَ حُ ــدْ  مَ احْ ــن  أب رُوفْ 

ــه ــرْ في ــه نَنْظَ ــور وَجْ ــنْ حبيــت نُ ــا مَ ي

ــه لي ــتَهيتْ اعْ ــا اشْ ــكل م ــي ب كن و يمَ

ــقاها رِيمْ اسْ ــورَكْ الكْ ــانْ مــن ابْحُ قَوْم

ــا عاه امْ ــرْ  الخي و  ــة  ريمَ اكْ ــي  النْبِ دارْ 

داها ــتْ اصْ بْ ــي  من خُ رْ اوْســاخْ داتِ هَّ طَ

ــا بْداهَ مَ ــة  ليلَ ة  ــدَ صي القْ ــي  تْنِ فَرْحَ

نْتهــا المُ ــد  عن ــة  االيجابَ و  ــر  السَّ و 

اللَّـه عــبــد  ــــوالي  مُ ــا  ي ــة  ــاثَ ــغ االي

داه اعْ يَد  من  كْ  يَنْدهَ حين  ه  كُّ اتْفُ و 

اله لخْ ــحْ  وِي يا  ســارْ  فيته  اجْ من  و 

ادْجاه في  نْ  ممتحَ و  انْهارُه  في  هايَمْ 

يَنْساه ما  الخيرْ  دكي  عاقَل  حتَّى  و 

ــاه بَطَّ مــن  ــوابْ  ابْ عــن  ــايَلْ  السَّ ــارْ  ع

وَّاه سُ من  غير  رُورْ  ضْ المَ ي  فِ يَشْ ال  و 

ــراه يَقْ مــن  ــابْ  ت الكْ فــي  هــا  قْ قَّ يَتْحَ

اللَّـه عــبــد  ــــوالي  مُ ــا  ي ــة  ــاثَ ــغ االي

ــي و كمــاه لْبِ ــلْ قَ مَ ــا احْ ــاوَدْ كل م و نَع

عاه ــيرْ امْ ــوايَعْ التَّيْسِ نِي اسْ دْ و اتْســاعَ

ــتَوْفاه ــي اقْضاهْ و اسْ مــن جاكْ على شِ

طــاه يَخْ ــا  م ــلْ  ضَ الفْ ــوءَة  النُّبُ ــتْ  بي

ــاه رْ أبَّ ــدْ ــي لصَ بِ ــعْ الصْ مْ ــي جَ نِ عْ وجمَ

ســن ابْهاه رْت حُ ك في منامِي انْظَ هَ وَجْ

طــاه نَعْ ــرْ  كَ يَنْدْ ــرْ  خي مــن  ــا  م كل 

ه اللـَّ عبد  ـواليْ  مُ يَخْ  الشِّ يا  االيغاثة 

ه اللـَّ عبد  مــوالي  العارْفينْ  ـراجْ  مَسْ
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ــهَ طَ ــدَّك  جَ ــة  رْمَ حُ ــدْ  مَ احْ ــن  أب رُوفْ 

ــق تكافِيهْ كْ حَ كْ و مجــدَ ــدَ ــي قَصْ اللِّ

ــهْ افِي ــدْ اتْوَ ــودْ اتْقَ ــكْ بالجُ رْفَ ــا عَ ــو م لُ

ــا بحماه ــشْ  انْفايَ ــوتْ  اخُ ال  ــالْ  م ال 

نَرْعاها ــارُه  ــم اثْ ــانْ  ــن اجْ ال  دارْ  ال 

واهــا نَقْ ــة  مَ دْ خَ ال  ــرى  اشْ ال  ــعْ  بي ال 

بالْظاها ــــرارَتْ  احْ ــرُورْ  ــغْ ال ــةْ  ــي ودنِ

اها تْـرَجَّ نـَ ـولــى  المُ ـمـة  ارْحَ ـن  الكِ

ــهَ طَ ــدَّك  جَ ــة  رْمَ حُ ــدْ  مَ احْ ــن  أب رُوفْ 

ــه ي ــه و انْراعِ مُ ــرابْ قَدْ مْ اتْ ــدَ ــبْ نَخْ واجَ

و ايْديه خْ لْنِي سَ ــيدي في النَّاسْ اوْصَ سِ

ــن مــن واتاها حاسَ ــس أقْمــاش المْ يَلْبَ

ــقى مــن ماها ــن من يَتَّسْ ي رْ العِ ــكُ يَشْ

ــا بَرَّاه ــي  اوْجاعِ ادْواهْ  مــن  ــيدي  سِ

جاهــا إال  ــارْ  الع ــرُدْ  اتْ ــا  م ــوادْ  الجْ

ــا ناه عْ مَ ــلْ  أتْأمَّ ــاتْ  االبْي ع  ــامَ السَّ ــا  ي

اللَّـه عــبــد  ــــوالي  مُ ــا  ي ــة  ــاثَ ــغ االي

ــفْ ابْغــاه ه كي ــدُ ــرامْ قَصْ ــلْ امْ مَّ و تكَ

حانُه وبداه ــكْ بَمْ لي ــي اعْ ي شِ ــكِ ما يَشْ

بلْقــاه ــرْ  تَبْشَ نَسْ ــقْ  دي اصْ ــوبْ  بُ حْ مَ ال 

ـراه ــنــيــنْ أنـْ ــي امْ ــرْنِ ــسُ انْ إي ــــدَّ ال فَ

اه ــدّ ــجَ ــتْ ــقْ نَ ــي ــطِ ـــدْ بــمــالُــه أنْ الحَ

ــوْل ابْهــاه ــؤومْ جــارْ هَ شْ ــتْ المَ و الوَقْ

ــه اللـَّ الي  و  ــا  الوْف ــاسْ  ن ــارَتْ  ايغ و 

اللَّـه عــبــد  ــــوالي  مُ ــا  ي ــة  ــاثَ ــغ االي

ــه و عطاه ــي فَضلُ ــى حالْتِ ــانْ عل من ب

ــتْ في ارْخاه ة الوَقْ ــدَّ ــي في شَ لْنِ و يعامَ

طاه نْ بَغْ ــخَ ــوبْ مــن اسْ ــشْ بالثُّ و يفايَ

ماه ــلَكْ في احْ ي بالســيد من اسْ و يباهِ

ــواه اسْ ــدْ  حَ ــادْ  ب العْ ــن  بي ــرَفْ  مانَعْ

ــتْ لواه ــانْ تَحْ ــتْ مــن الزْم ــن زَگْ ــا مَ ي

ــنْ بلْغاه سَ ــة لمــن احْ مَ ــي بالرَّحْ و ادْعِ

ه اللـَّ عبدْ  ـواليْ  مُ يخْ  الشِّ يا  االيغاثَة 

ه اللـَّ عبدْ  ـواليْ  مُ يخْ  الشِّ يا  االيغاثَة 
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ــهَ طَ ــدَّك  جَ ــة  رْمَ حُ ــدْ  مَ احْ ــن  أب رُوفْ 

عانِيه ر بَمْ ــولْ و فخُ يدْ صُ صِ ــظْ القْ أحافَ

رَّطْ في اقْوافِيه ضيه ال اتْفَ ه و احْ ــخُ نَسْ

اللَّـه عــبــد  ــــوالي  مُ ــا  ي ــة  ــاثَ ــغ االي

ــه بالَكْ تَنْســاه تُ فاظْ ــى فــي احْ ل و اتهَ

مــواله ــارْة  بزي ــادَر  ب و  ــرُّه  سَ ــم  ت اكْ و 

ه اللـَّ عبدْ  ـواليْ  مُ سانْ  باإلحْ إيجازِيكْ 

انتهت القصيدة

05 : يقال كذلك :  “تبلغ روح داتي مقصود مناها“. 

06 : يقال كذلك :  “االيغارة“ عوض “االيغاتة“.

26 : يقال كذلك :  “للدراوش“ عوض “للمساكن“.
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الحالْ ة  يقَ ضِ عن  ة  رْخَ بالصُّ دْ  الواجَ يا 

والْ ــوحْ االهْ ــي انْلُ رْبِ اجــى كُ ــي يَتْفَ تْنِ غِ

يالْ االحْ ميعْ  اجْ لُه  بارَتْ  من  نْ  يَرْكُ لينْ 

االرْسالْ و  باالنْبِيَّا  ــواليْ  امُ لَكْ  ادْخيلْ 

ينْ االفْضالْ الْحِ داتْ الصَّ ادْخيلْ لَكْ بالسَّ

أنَّالْ تَكْ  مْ ارْحَ نِي  عافِ ابْالنِي  نْ  مَ يا 

لَّى تَتْسَ قَلْبِي  ومْ  مُ اهْ ادْرى  من  يا  لْ  هَ

ــة دَبْلَ ــي  لْبِ قَ ــى  عل ــة  بَ تاگَ تَبْقــى  ــا  م

ــة لَ فْ الغَ ــومْ  نُ مــن  ــرُورْ  للسْ ــظْ  نَتْيَقَّ

بْلَة للقَ دْ  جَ نَسْ و  ما  السَّ رَبْ  دْ  مَ نَحْ

لِيلْ الجَ يا  نَرْجاكْ  غايَبْ  ي  شِ انْتَ  ما 

زيلْ سانَكْ اجْ طاكْ احْ عْ رْ مَ رْ ناظَ اقْرِيبْ حاضَ

يلْ اتْقِ جايَرْ  لْ  مْ الحَ و  ة  عيفَ اضْ البْدانْ  و 

ــه ولُ حُ ــي  نِ صارَخْ و  ــه  تُ وَّ قُ ــي  تْنِ عانَدْ

عالِي ثالْ  االمْ بْهْ  شَ عن  والنَا  مُ لْ  جَ

ودْ  ســالِي ــى  قَلْبِي  ايْعُ نَّ ــرِي  يَتْهَ خاطْ

مالِي دارْ  بالكْ دِيــوانُــه  ــزَلْ  ــنْ مَ ــادْ  وع

ــي لْ والِ ــيدي بجــاهْ كُ ــك أسِ ــلْ ل ي أدْخِ

البْدالِي و  ــراسْ  االجْ االقْطابْ  كافَّة 

گالِي اعْ يَرْتَخى  رَّحْ  نَتْسَ لِي  تُقْ فْ  خَ

يــزُولُــه و  ــي  ــاعِ اوْج ــوا  رْقُ ــدَ ي ما  هْ مَ

ولُه بَوْصُ رْ  فَ نَظْ لَبْتْ  اطْ اللِّي  دْ  صَ القْ و 

قُولُه من  شى  نَخْ ارْقِيبْ  ال  و  دْ  حاسَ ال 

اقْبُولُه صادْفَتْ  عادْ  اليُومْ  ولْ  انْقُ و 

ولى المُ يا  دارْ  تُعْ زْ  عاجَ ي  شِ انْتَ  وال 

لة عَ لْ  كُ داتْ  من  بْدْ  العَ ي  فِ تَشْ قادَرْ 

اتبلى من  حــالْ  رْ  دَ تَعْ ما  اليَقْ  الخْ و 
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بالْ ه ايْزيدْ يُقْ يدُ بْدْ على سِ كى العَ و إال اشْ

فالْ بِقْ دْ  مانْشَ كْ  نْدَ عَ االيجابَة  باب  و 

أنَّالْ تَكْ  مْ ارْحَ نِي  عافِ ابْالنِي  نْ  مَ يا 

لِيلْ الجَ مْ  نَعْ يا  عاكْ  اسْ نْ  لمَ طاكْ  عْ مَ

ليلْ العْ في  تَشْ تَكْ  مْ كَ بَحْ رَدتِــي  إلى 

يلْ ضِ للتَّفْ نا  يَدْ يعْ  لَوْضِ ــي  رَدتّ اذا  و 

لِيلْ جَ يا  ه  دُ عْ اتْسَ ي  قِ الشَّ رَدتي  اذا  و 

بْرِيلْ جَ ــقْ  حَ ابْجاهْ  ألْتَكْ  أسْ إالهْ  يا 

رافِيلْ إسْ و  كائيلْ  مِ و  زْرائيلْ  عَ بحقْ  و 

ول المقامْ الخليلْ بْدَك إبراهيم مُ  و بجاه عَ

وف تَنْكالْ ة ما يشُ كْ في الرَّاحَ بْدَ يشْ عَ إيْعِ

اللْ الجْ ستَرْكْ  من  لَّة  حُ داتِي  عن  رْ  انْشُ

أنَّالْ تَكْ  مْ ارْحَ نِي  عافِ ابْالنِي  نْ  مَ يا 

ولْ حُ وال  دْ  هْ جَ إيْلِي  اوْال  ــوَّة  قُ مالِي 

ــلْ ــوَكُّ الــتَّ و  بْرْ  بالصَّ ـي  ــرْنـِ َمَ أ مــن 

عالِي المْ راتَبْ  امْ في  يرُوا  يدِ و  يحرره 

ابْحالِي اعِي  للسَّ ة  تُوحَ فْ مَ خازْنَكْ  امْ

گالِي اعْ يَرْتَخى  رَّحْ  نَتْسَ لِي  تُقْ فْ  خَ

المالِي نْزْ  الكَ زينَكْ  اخْ من  صْ  يَنْقُ وال 

مالِي دو  ــعْ  يَــرْجَ قيرْ  الفْ ي  تَبْغِ ال  و 

عالِي نْزلْ  مَ في  ودْ  إيْعُ جاهه  تَرْفَعْ 

والِي لُه  عَ تَجْ و  صا  عْ ما  في  لُه  رْ  فَ تَغْ

العالِي ما  السْ لَ  اهْ رْشْ  العَ اليَكْ  امْ مع 

لِي ضا  تَنْقْ زْمْ  بالعَ يها  نَبْغِ تِي  حاجْ

لي ى  طَّ إينْعَ يهْ  نَبْغِ لَكْ  لَبْ  نَطْ ما  لْ  كُ

لي اوْفى  إلى  ودِي  صُ قْ مَ شهوة  نبلَغْ  و 

مالِي اشْ مع  ينِي  يمِ و  أمامِي  لْفْ  خَ

گالِي اعْ يَرْتَخى  رَّحْ  نَتْسَ لِي  تُقْ فْ  خَ

يلَة حِ وال  القضا  فــي  بــيــرْ  تَــدْ ال  و 

يلَة لَوْحِ ــي  داتِ ــومْ  ــمُ اهْ ي  جِ يَفْ هو 

صــاتْ ابْحالِي ــودْ على العُ ــوكْ اتْجُ فُ بَعْ
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بُولْ القْ كْ  نْدَ عَ من  و  عا  الدْ أنا  نِّي  مَ

لْ التوَسُّ ــادْ  ه ــتْ  ي ــدِ ابْ ما  هْ  اللـَّ و 

ولْ رْسُ المَ للنْبِي  رَبِّــي  يا  لْتِي  قُ قْ  حَ

ؤولْ سْ كْ و يخيبْ يا المَ بْدَ عِي عَ يفْ يَدْ كِ

ولْ عُ فْ مَ قْ  حَ نُونْ  و  الكافْ  بين  ــرَكْ  أمْ

زالْ ال  وامْ  ــدْ ال و  بالبْقاء  رُوفْ  عْ المَ يا 

مالْ و الكْ فا  الصْ و  وفْ بالوْفاء  وصُ يا المَ

أنَّالْ تَكْ  مْ ارْحَ نِي  عافِ ابْالنِي  نْ  مَ يا 

لِّي تْجَ مَ اليَقْ  الخْ على  ــو  هُ ــنْ  مَ يا 

ــي لِ فَعْ ــحْ  بايَ لقْ ــمْ  كري ــا  ي ــرْ  تَنْظَ ال 

لِي هْ جَ رَّكْ  ضَ وال  تِي  طاعْ جاتَكْ  فاشْ 

ؤلِي سَ قبل  و  ادْنِيْتِي  في  دِيني  لَحْ  أصْ

وَّالْ عَ ــراهْ  اشْ على  و  ه  بِيعُ على  دْ  واحَ

الْ مَّ بْ عَ سْ لْ و على الكَ دْ على األصَ واحَ

غالْ باشْ لْ  إيْكَ ما  مْ  دَ يَخْ يَّلْ  ايْقَ دْ  واحَ

يلَة طِ تَعْ فِيها  ونْ  اتْكُ ما  ة  الحاجَ و 

لِيلَة الجْ ــكْ  رْتَ ــدْ قُ من  يقنتْ  تَّى  حَ

بْ لُه تَجَ ق تَسْ كْ حَ بيدَ من ادْعى لَكْ في اعْ

لَبْ لُه ميعْ من اطْ طى لجْ عْ يا سرِيعْ المَ

لُه قْ عَ له  يبْ  يغِ و  ماقْ  يَحْ قْ  قَّ اتْحَ من 

حالِي وفْ  شُ فْ  اللُّطْ يْن  بعَ البصيرْ  يا 

ألِي اسْ أقْبَلْ  نِّي  مَ أَلْتَكْ  أسْ ليكْ  بيكْ 

گالِي اعْ يَرْتَخى  رَّحْ  نَتْسَ لِي  تُقْ فْ  خَ

حالَة لي  فاتَكْ  اخْ ما  رْ  ناظَ رْ  حاضَ

فْ الحالَة عْ تِي و من ضُ يقْ رْ من ضِ و نظُ

اللَة بَضْ اتْحافِي  ما  ــارْ  ــفَّ غَ ـكْ  ألنـَّ

الَة ضَ الفُ ــامْ  ازْم مع  ي  مِ اسْ كتب  و 

والُه امْ على  نْيا  الدُّ في  لْ  تَكَّ امْ دْ  واحَ

مالُه ــراسْ  ابْ ي  مزهِّ و  لِّي  امْسَ ــدْ  واحَ

حالُه و  لْها  كُ أدَمْ  بني  نْسْ  جَ ذا  كْ هَ

ــدْ  اللِّيلَة لَبْتْ  في  ه ــا  اطْ ــي  م ين طِ تَعْ

ــة وا ارْجــالْ البُدالَ ــا خــدُ ــدْ مــن  م ناخُ
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لْ الحالْ وصْ ناحَ صُ خْ تاجْ المَ حْ كْ المُ عبْدَ

مازالْ شايَنْ  تَرْ  اسْ مافاتْ  تَرْ  اسْ من  يا 

أنَّالْ تَكْ  مْ ارْحَ نِي  عافِ ابْالنِي  نْ  مَ يا 

االتكالْ نَّكْ  عَ و  الرْجا  فِيكْ  ــنْ  مَ يا 

تَعالْ مُ يا  قَلْبِي  رْ  ابْسَ لَمْ  تَعْ ــتَ  انْ

الحالْ يقْ  يضِ و  نِي  ساكْ نَطْ  يَقْ ما  هْ مَ

قالْ هْ  اللـَّ نَبيَّ  يثْ  دِ أحْ البُخاري  في 

يلْ اوْكِ مْ  حاكَ هْ  اللـَّ بأنَّ  قْ  قَّ اتْحَ من 

يلْ تَبْدِ طاهْ  اعْ في  وال  كْ  شَ ودُه  جُ مافي 

ي ارْهيفْ و انْحيلْ مِ سْ من انْشانِي و خلق جَ

لْصالْ صَ تراب  من  دِي  سَ جَ نَعْ  اصْ نْ  مَ يا 

المالْ و  االبْدانْ  في  البَرَكة  و  تَرْ  السْ و 

أنَّالْ تَكْ  مْ ارْحَ نِي  عافِ ابْالنِي  نْ  مَ يا 

لْ يَبْخَ االَّ  ــرَّبْ  ال ــلَــبْ  اطْ لَبْ  تَطْ إال 

لْ كيَتْوَسَّ من  ريمْ  الكْ على  ــزْ  عَ ما 

اللِي الجْ المالَكْ  مْ  نَعْ يا  لُه  تَكْ ليكْ  اعْ

والِي إيْليهْ  الَّ  من  وَالِي  يا  لَكْ  فَضْ ابْجاهْ 

گالِي اعْ يَرْتَخى  رَّحْ  نَتْسَ لِي  تُقْ فْ  خَ

ــي لِ ــى  يَرْت الَّ  مــن  ــدْ  ليَ ــي  نِ لَّجْ اتْوَ ال 

بالِي فــي  ــرَكْ  ــي غ ــرْ  ي ــدِ انْ مــا  ـي  ألنـِّ

تَوْسالِي نَّكْ  عَ يبْ  إيغِ وال  عاكْ  نَسَ

االرْســالِي ــمْ  خاتَ يعْ  ــفِ الشْ ــارْ  ت خْ المُ

إيوَلِّي هالْتُه  اجْ به  لَعْ  تَدْ ــا  امَّ د  بَعْ

لِي اهْ سايَرْ  و  ــيَّ  فِ والِـــدِي  من  ــنْ  حَ

لِي دى  اهْ لْ  قَ العْ نُورْ  و  الــرُّوحْ  فِيَّ  دارْ 

حالي ــبــادْ  االعْ بين  يزيَّنْ  و  ينِّي  إيعِ

ازْاللِي عن  وكْ  عفُ و  ة  مَ الرَّحْ و  الرْضا  و 

گالِي اعْ يَرْتَخى  رَّحْ  نَتْسَ لِي  تُقْ فْ  خَ

لُولَة حْ مَ ابْــوابُــه  عى  اسْ لمنْ  يَّدْ  جَ

بُولَة قْ مَ ــه  تُ ــوْ ادْعَ عا  الدْ تِيرْ  اكْ لَــنْ 

ــي العالِ مــواليْ  ــبْ  لَ يَنْطْ ــا  امَّ ــلْ  جَ
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لْ فَ يَغْ وال  إيْنامْ  اوال  هى  يَسْ الَّ  من 

عقل و  ة  مَ كْ حَ طا  العْ كامل  عطانِي  و 

قاللْ و  فْ  خَ دْ  مْ الحَ هْ  للـَّ رِّي  ضَ دْ  صَ

والْ الهْ افْجاتْ  سانُه  بَحْ علي  كمل 

ــوزالْ يُ ليسْ  ــقْ  حَ ـمْ  دايـَ ــودُه  جُ رَبْنا 

الحالْ راقَبْ  ليمْ  احْ ودْ  وجْ مُ يَّدْ  جِ ريمْ  اكْ

رْسالْ المْ على النْبي المُ الةْ و السْ و الصْ

ولَة مُ كْ مَ لَّة  حُ ــاهْ  ارْض من  نِي  لَبَّسْ

ولَة صُ من  نِي  نَعْ امْ اوْال  ري  قَدْ ــعْ  ارْفَ و 

حالِي ــانْ  ازْي رَة  ــدْ الــقُ ــولْ  مُ نِّي  عَ جــادْ 

سالِي تْ  عْ ارْجَ بادُه  اعْ بين  ي  فَرْحِ طالْ 

عالِي المْ لَ  اهَ ي  صِ تَحْ ما  لَّى  شَ افْضالُه 

بالزْاللِي بدْ  عَ حافا  ما  مْ  راحَ يقْ  فْ اشْ

ــي مالِ راسْ  و  ــزِي  نْ كَ ــد  مَّ حَ مُ نا  ــيدْ سِ

انتهت القصيدة

ــة ولَ هُ دْ مَ ــيَّ  فِ ينْ  ــدِ الحاسْ ــاتْ  ابْق و 

 مالحظات :  - توجد نصوص أخرى يختلف ترتيب أقسامها.

        - لوحظ في جل النصوص التي وقفنا عليها أن الناظم يختم القصيدة بعروبي و في هذه القصيدة 

                       قد ختم بخمسة أبيات.
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اب يُصَ ينْ  حِ لْ  كُ في  يبْ  جِ امْ اقْرِيبْ  يْرَكْ  غَ رَبْ  الَ  سيدي  يا  هو  و 

بُود عْ يْ المَ لِيلْ و انتَ الحَ  انتَ  الجَ

ــود ــجُ ـــــعْ  ال وَاسَ

دْ وَاحَ ان  كَ امْ في  لَة  مْ جَ بَادْك  اعْ تْ  عَ تَمْ اجْ لو 

رَايَد ين  شِ مْ  نْهُ مَ لْبَكْ  إيْطَ بْدْ  عَ كل  ى  حَ اضْ و 

نَالُوا مْ  لهُ كُ دْ  صْ القَ

رَاجْ سْ يبْ مَ ة من لهِ عَ مْ ل رَاسْ الشَّ عَ ثِيل من اشْ امْ

اب الوَهَّ يا  بِكْ  مْ  صَ تَعْ يَسْ من  ظْ  فَ يَنْحْ و  ى  يَنْجَ سيدي  يا  هو  و 

ي طِ عْ انَعْ و انتَ المُ سيدِي انتَ المَ

ي طِ خْ مَ ــيــفْ  اوْصِ

د وَاجْ وَامْ  ــدَّ ال لَى  عَ ثِيرْ  الكْ يرَكْ  خِ بين  رَفْ  نَعْ

وَدُودْ ـــم  رَاحَ ــنِــي  غَ رَبْ 

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ي فَرْطِ من  أنا  هلَتْ  اجْ إال 

ود وجُ يَّد مُ ي جَ طِ عْ لِيمْ مُ احْ

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ي رْطِ ةْ شَ يفَ و الوْتَى من صِ
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فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

بِيكْ يرَكْ  غِ عن  نَى  تَغْ اسْ من 

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ــوتْ و يَرْشــى ــرْ المُ ــابْ حَ قَ أعْ

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ــكْ علِي الَن  ــكْ التُّ ــلْ  جُ ــلْ  مَ اعْ

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ــى ه وشَ يْضُ ــه مــن غَ ــا يَفكُّ م

د اعْ اسَ و  قي  اشْ ي  طِّ اتَغَ به  تْرَكْ  سَ نُورْ  ابْ  جَ احْ و 

الُه ؤَ بْ اسْ تَاجَ و اللّي اسْ

تَاجْ حْ مَ ونْ  يْكُ ا  مَ نِي  الغَ نْدْ  عَ رْبُه  إيقَ ه  سيدُ

ابْ خَ و  بَابَكْ  في  ــادَى  نَ ا  مَ ثِيلِي  مْ سايَلْ  حتَّى  سيدي  يا  هو  و 

لِيكْ هْ  يَتْوَجَّ من  رَدْ  يَنْطْ ا  اشَ حَ

ــكْ ــي فِ ــــاء  ــــرْجَ ال و 

ايَدْ افْوَ دُنْيِتُه  في  بْدْ  العَ من  يْنَال  ا  مَ بْد  العَ

دْ اهَ شَ ــيــبْ  ارْقِ ــرِّي  سَ ــنْ  عَ من  يا  بــأدْنَــكْ  إالَّ 

الُه حَ دْ  عَ اسْ من  رَحْ  يَفْ و 

األبْرَاجْ يَارْ  اخْ في  ه  مُ نَجْ لَعْ  اطْ و  تُه  مْ هَ الَتْ  اعْ و 

ــالَّب غَ ــدْ  حَ ــانْ  كَ ما  دُونَـــكْ  ــي  رَبِّ لِيكْ  دْ  مْ الحَ ياسيدي  هو  و 

ى شَ يَخْ و  افْ  إيخَ زِينْ  الحَ بْدْ  العَ

ــة ــشَ ــــومْ دَهْ فــي يُ
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فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ــرُّوحْ ــيــعْ ال ــودْ و ادْرِيـــسْ ارْفِ هُ

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ــلُــوحْ ــكْ مَ ــبِــي  ــلْ قَ لِّي  تخَ ال 

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

الَد وخَ الَ  العْ بَّّاس  العَ و  زَة  مْ حَ ــرْم  حُ في  َنَــا  أ و 

د ــاهَ الشَّ ــي  الزَّكِ ــانْ  ثْمَ عُ و  ــرْ  مَ عُ و  ــرْ  أبَابَكْ و 

ـه الـُ ارْجَ و  مْ  انْهُ ازْمَ و 

التَّاجْ باهي  الَفْ  اخْ في  دَى  الهُ جْ  نَهْ ينْ  الْكِ السَّ و 

اب االنْجَ و  رْسلِينْ  المُ و  أَلتَك  اسْ الَكْ  بِالمْ والَيْ  مُ سيدي  يا  هو  و 

يْبْ و نُوح عَ لِيلْ و شُ ولَك الخْ برْسُ

ـــوحْ ـــة الـــلُّ ـــرْمَ حَ

دْ اجَ سَ ي و البِيتْ و المْ رْسِ لَمْ و الكُ رْشْ و القْ و العَ

دْ اجَ المَ النَّبِي  دْ  جِ مَسْ و  سْ  دْ القُ و  َفْ  وا الطْ بَيْتْ 

الَلُه اعْ بْدْ  للعَ دَاوي 

الَج بالعْ نُه  اسْ حَ رُهُ  ضَ ا  بِمَ الَمْ  العَ أنْتَ  سيدي 

التُوَّابْ نِي  الغَ ــرَّبْ  ال انْــتَ  و  لْ  هْ الجَ ــالَم  اغْ أنَا  سيدي  يا   هو  و 

نِبْ ذْ مُ ي  اصِ عَ ي  اطِ خَ اقْبِيحْ  لِي  فَعْ
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يبْ العِ ــلْ  كُ فِــيَّ  مجتمع 

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

اكْ اقْضَ مَن  ــدْ  حَ وا  كُّ إيْفَ ما 

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ارْقِيبْ يدْ  هِ اشْ بْدْ  العَ لَى  عَ أنْتَ 

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

اكْ طَ اعْ من  بْدْ  عَ وا  نْعُ يَمَ ال  و 

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ــيْــبْ ــــالَــــمْ الــغَ عَ

ــدْ ابَ عَ ــعْ  ي طِ مُ ــا  انَ مَ ــي  تَاقِ ــا  انَ مَ ــمْ  لِي احْ ــا  انَ مَ

دْ اسَ حَ لْ  كُ َنْفْ  أ لَى  عَ مْ  رَغْ ه  مُ اتْرَحْ من  نْ  لَكِ

الُه افْعَ في  لِيكْ  عَ وال 

اجْ امَّ ر  دَّ إيْكَ ا  مَ ي  اصِ العَ لْ  غسَ تَكْ  مْ ارْحَ رْ  ابَحَ في 

رَابْ اعْ و  امْ  جَ اعْ وا  عُ تَمْ اجْ اعْ  گَ الَيَقْ  الخْ انْ  كَ لَوْ  سيدي  يا  هو  و 

الَكْ المْ و  نْ  الجَ و  افَّة  كَ األَنْسْ  و 

ــــاكْ ــــرْضَ ـــــــازْ  بَ فَ

عانَدْ امْ الَ  دْ  ضَ الَ  كْ  لْكَ مُ إالّ  ودْ  الوْجُ فِي  ا  مَ

دْ وامَ الجْ ايَرْ  سَ و  ــرُّوحْ  ال فِيهْ  من  لْ  كُ رِيهْ  يَدْ

مالُه اعْ ــحْ  إيْرَجَّ ــا  مَ هْ مَ

اجْ ــدَّ ال بْ  وَاكَ بالكْ زيَّــن  من  يَــا  يرْتِي  سِ زيَّــن 



167الفرج

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

ــة ــزَّلَ ــنَ ــمُ ال ــفْ  ــحُ ــصُ ال و 

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

يرْ مِ اضْ في  لُه  انْتْ  كَ ا  مَ دْ  بَعْ

ــة  الَ ـخْ و البُــدَ ــايـَ شَ ــعَ المْ امْ

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

بِيرْ التَّدْ يقْ  ضِ من  ــرَجْ  اخْ من 

ــوَابْ ابْ بِينَكْ  و  بِينِي  لَقْ  تَغْ ال  اء  البْقَ ــمْ  دَايَ يا  سيدي  يا  هو  و 

الَلَة الجَ م  باسْ اهللا  يَا  لْتَكْ  سَ

ــة ــالَ ــح ال ـــــلْ  أهَ و 

دْ النَّاكَ نِي  ساكْ ة  لْمَ ظَ اإليجابَة  بِنُورْ  ــوِّي  ضَ

دَاوَدْ لِيمْ  الحْ و  يُونَسْ  وَة  عْ لدَ بْ  تَاجَ اسْ من  يا 

ــه الُ وَ أهْ ــرَّد  أتطَ ــي  لْبِ قَ

الَّجْ الحَ ي  الدكِ و  الفرابي  أو  ــمْ  ادْهَ بَنْ  ةْ  رْمَ حُ

بَابْ االحْ اقْلِيلْ  ي  مِ وتَحْ تبر  رِيبْ  بالغْ ــنْ  مَ يا  سيدي  يا  هو  و 

يرْ فقِ انْ  كَ من  نِي  تَغْ و  ا  ارْجَ تُوفِي 

ــرْ ــي ــخِ صـــــــادَفْ ال

ابَدْ عَ ــونْ  يْــكُ ما  ـــي  َدْمِ أ تَّى  حَ ـــاكْ  ارْضَ الَ  ـوْ لـَ

المارَدْ اقْلُوبْنَا  في  رَّفْ  يَتْصَ ا  مَ اكْ  أقْضَ الَ  لَــوْ

الَلُه و من اضْ نَرْجى العفُ

اجْ هَ المْ اتْ  فَ اصْ إالَ  و  فْ العَ مع  رْ  يضُ ما  نب  الذَّ و 
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فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ــرَّة ــضَ ــمْ لِ ــي  ــنِ مْ ــدَّ ــقَ تْ ال 

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ابَة النُجَ ــرَامْ  الــكَ ـــاهْ  جَ و 

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ــرَّة ــعَ لــمْ ـــرْنِـــي  ـــوَخَّ اتْ اوال 

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ــابَــة ــقَ الــنُّ ــع  م الْ  ـــدَ ـــبْ ال و 

ابْ حَ اصْ و  ارْ  أنْصَ لُه  انُوا  كَ من  و  ولْ  بالرْسُ لْتَكْ  سَ سيدي  يا  هو  و 

ــرَة الزَّهْ ــولْ  البْتُ ــة  رْمَ حُ بجــاه  و 

رَى ــــــــوْ بــــيــــن  ال

دْ جاهَ المْ الِبْ  طَ بِــي 
َ أ بَنْ  لِي  عَ ــرْمْ  حُ في  َنَــا  أ

فايَد الحْ و  ــرَامْ  الــكْ وَوْالدُه  النَّبِي  اليْفْ  اخْ و 

ــه بقوالُ ــنْ  لِي العامْ و 

األزْوَاجْ و  تُه  اتْبَاعْ و  هارُه  اصْ و  تُه  يعْ شِ و  لُه  أهْ و 

االقْطــابْ ــاهْ  جَ و  ــا  يَّ األَوْلـِ و  ــأَلْتَكْ  أسْ ــا  نْبِيَّ
باألَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ابَة حَ الصُّ اد  جَ المْ اهْ  جَ قْ  بحَ و 

ـة ــابـَ ـــــل الــنْــجَ أهْ

ــذْ التْالَمَ و  ــيَاخْ  االشْ و  ــادْ  بَّ العُ و  ــنْ  ي دِ الزّاهْ و 

ارَدْ ــوَ ــي المْ افِ ــورِي صَ يَانْ التُ ــفْ ــادْلِي و سُ كالشَّ

ــه امثَال و  ــد  نَيْ الجُ و 

اجْ هَ وْ المْ يشْ ضُ ي و بن امْشِ رْسِ يْبْ و المُ عَ َبَا شُ و أ
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فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

يدِي سِ ــا  يَ ــي  تِ ــوْ دَعْ ــد  نَــفَّ و 

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ــي انْفاسِ ــبْ  ي تْطِ و  ــرْحْ  نَنْشَ و 

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ــرِيــدِي ــنْ مــن حــالَــة تَــفْ و حَ

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ـي ـُوناسِ ت بااللطافـك  ود  ـعُ إيـْ

جابْ يُحْ وءْ  سُ ل  كُ من  ه  بِيَدُّ دْ  تَاخُ و  رُه  اتْنَصْ من  سيدي  يا  هو  و 

ي بِيدِ دْ  تَاخُ أَلْتَكْ  اسْ الوَفَا  لْ  ابْهَ

ي ـــدِ ـــي ـــنِ أنــــــتَ سْ

د رَاشَ يمْ  ازْعِ تْوَلِي  مَ ها  ضِ يَمْ امْ  كَ احْ هو  ما 

نادد الصّ عْ  ــوَّ ــطَ امْ ــانْ  ــلْــطَ سُ وال  ـــر  اوْزِي وال 

ــه الُ بنْصَ يعْ  ــجِ اشْ وال 

ــاجْ يَلْتَ ــكْ  لْي ــزْ  زِي اعْ كل  ــي  اللِّ ــزْ  زِي العْ ــتَ  ان إال 

رَابْ الكُ د  هَ اتْــزُول  بَاتْ  ما  ي  يْضِ غَ نَدْ  عَ ول  انْقُ و  سيدي  يا  هو  و 

ي ساسِ طْ و تْرِيعْ احْ نِينْ تَنْبَسْ و امْ

ــي ـــــــــزُولْ بــاسِ إيْ

النَّافَدْ ا  هَ امْ كَ احْ و  رَة  دْ القُ افْعال  في  ول  انْجُ و 

دْ قاصَ المْ غايَة  رَكْ  ـدْ تـَ قَلْبِي  يا  ول  انْقُ ــا  دابَ

بَالُوا يُقْ ــكْ  ــاوِي ادْعَ و 

نَاجْ الغْ ادْ  اتْمَ اوِي  إيدَ يفْ  كِ اوِي  إيْدَ اء  عَ الدْ لِيكْ 
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فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ــانْ سَ لْ و االحْ ضْ ــم الفَ ي ــا قْدِ ي

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

انْشــاهْ و  ــه  وِينُ تَكْ عْ  ــدَ ابْ مــن 

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ــرَانْ فْ ــكْ الغَ ــعْ فِي مَ ــفْ نَطْ ي كِ

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ــداهْ اهْ و  ة  مَ كْ بالحَ ه  قُ نَطْ و 

ابْ قَ العْ لِيه  عَ ــبْ  وَاجَ نْب  الذَّ دَارْ  نْ  مَ لْ  كُ رَفْتْ  اعْ سيدي  يا  هو  و 

انْ مَ تَكْ يَا رَحْ مْ تْ في ارْحَ عْ مَ و انا اطْ

ــان ــي ــصْ ــعَ ـــــلْ ال هَ

دْ إيوَاخَ ما  رِيمْ  الكْ و  بْد  العَ افْعال  من  صْ  النّقْ

د وَاحَ ل  كُ رِيهْ  يَدْ ولَى  المُ أوْصاف  من  و  فْ العَ و 

الُه بأجَ ــقْ  حَ رْ  الضَّ و 

رَاجْ االحْ واق  اطْ ي  صِ تَحْ ما  الَّ  شَ كْ  رَايْمَ اكْ نْ  لَكِ

ــابْ رَغَّ بْد  عَ ــلْ  كُ ي  يَبْغِ والنا  مُ يثْ  دِ الحْ ــحْ  صَ سيدي  يا  هو  و 

ــوالهْ ــنْدة إالَّ مُ ــفْ سَ ي ــا للوْصِ م

ـــاهْ ـــس ـــنْ لـــيـــس يَ

ـــوابَـــدْ ــه امْ ــلُ ــوَصْ ـــال حــيــلَــة ي الـــــرَّزْقْ ابْ

اليَدْ به  ــدْ  صَ مال  ــا  أمَّ ويــنْ  ــه  داتُ ــلْ  ظَ ثِيلْ  امْ

لُه طا  يُعْ ــأَلْ  اسْ ابالَ  و 

دَرَّاجْ التْراب  على  لْقْ  الخَ من  يْ  حَ لْ  الْكُ رَفا 
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فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

بِّي نْخَ و  ـــادْ  عَ ــزْ  ــيَّ نْــمَ مــا  و 

فيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ــيــنِــي ـــكْ تَــرْضِ ـــأَنَّ عــرفــي بِ

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ـي ربـِّ يــا  ـــي  نِ ـــدْ ـــواخَ اتْ ال 

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ينِي طِ تَعْ لَبْ  نَطْ ا  مَ ــلْ  كُ و 

اب رَگَّ لِيه  اعْ انتَ  يتْ  دَسِّ و  بْت  سَ اكْ ما  اجميع  سيدي  يا  هو  و 

قَلْبِي ل  دَاخَ في  انْوِيتْ  ما  لَم  تَعْ

ـــي ــــومْ  ذَنْـــبِ ــــشُ ابْ

دْ اعَ مسَ لُه  ونْ  يكُ و  الِي  ابْحَ يفْ  عِ اضْ مْ  يَرْحَ من 

د اهْ عَ لِيه  عْ ضْ  يَنْقَ ما  له  يوفِي  و  ه  يواعدُ و 

اوْحالُه من  ه  لْكُ يَسَ و 

اللَّهالج ا  اللْضَ من  لِيلْ  الخْ تَقْ  اعْ من  يا  ــكْ  دُونَ

وَابْ انْ الجْ سَ ى احْ وفِي نَرْجَ فُ تْ اكْ الْ ارْفَعْ ؤَ الَمْ السُ و هو يا سيدي لعَ

ــي ــة ياتِينْ ابَ ــيرْ اإليجَ ــى ابْشِ نرجَ

ــي ــنِ ــي ــقِ ـــى  يَ ـــل ع

د ساجَ لِيلْ  بَتْ  وال  رْضْ  الفَ دُونْ  يُومْ  تْ  مْ صَ ما 

انْعاوَدْ ما  في  اللَة  الجَ ــم  آسْ دُونْ  ـــتْ  ادْرَكْ وال 

الُه لوْصَ تْ  قْ شَ الشرق 

اجْ جَّ وا الحُ دُ ة  البيت اللّي يَتْوَاعْ رْمَ تَوْفِي الرجا ادخيلْ حُ
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فْيكْ نُّه  ظَ نْ  سَ يَحْ من  يبْ  إيْخِ ا  اشَ حَ

ارْشــادِي ــنْ  سْ حُ ــكْ  عَ يَنَفْ ــا  م

ــرَجْ ــفَ بِ يثْنَا  غِ رامة  الكُ ــمْ  ــرِي
كْ يا 

ــادِي ــسَ افْ بْحْ  قُ ــرُّك  يَــضُ ال  و 

تَاب ما  ابْ  شَ و  بَابُه  اشْ رَاحْ  اللّّي  في  الْ  مَ العْ كيف  سيدي  يا  هو  و 

ــادِي تِق اعْ و  ــكْ  فْي ــي  نِيْتِ ــنْ  لكِ

زادِي ــفْ  ـــ ــعْ ـــ ضُ و 

دْ حاسَ ل  كُ َنْفْ  أ على  مْ  رَغَ ه  مُ اتْرَحْ نْ  لِمَ وبَا  طُ

دْ الَمَ اجْ من  األَرْضْ  في  بِما  ل  دَ تَعْ نيته  كان  لَوْ 

ازْالَلُه ايَفْ  حَ اصْ ي  حِ تَمْ

االدْرَاجْ يَار  اخْ في  الِي  عَ كْ  نْدَ عَ نْزْلُه  مَ ودْ  يعُ و 

انتهت القصيدة

اب“ .  047 : يقال كذلك :  “ و هو يا سيدي أنا اغالم عاصي و انت ربّي احليم توّ

061 : يقال كذلك :  “الجالمد“ . 
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ــا تَلْتاجْ رَكْ م مَ ــي عُ رْمْ النْبِ زاوَگْ فــي حُ

هاجْ ــو الدَّ ادَقْ اب ــي الصَّ زْمِ الماحــي الزَّمْ

ــة و التَّاجْ مَ كْ رَة و الحَ ــة الباهْ مولى اآليَ

راجْ عْ ــمْ و المَ ــقْ و الخاتَ ــى البُراقْ حَ مول

ــاجْ ــورْ الوَهَّ ــه مــن ن نْزَلُ ــا لمَ ــي ارْتق اللِّ

راجْ ليه احْ ه الزْمانْ و الوَقت اعْ أمن ضامُ

تاجْ حْ وفْ للنْبِي يا من هو مَ فُ طْ الكْ ابْسَ

واجْ ــرْ امْ ــآنْ ما توكــح للبَحْ مْ ــرْبَة ظَ شَ

العالجْ وفقد  رُّه  ضُ طالْ  ومْ  مَسقُ مامن 

رْ لُه الفراجْ ضَ بِيبْ احْ تغاتْ بالحْ هما اسْ مَ

ناجْ بُوبْ بلَغْ حْ دْ المَ مادْرَى اللِّيلَة انْشــاهَ

راجْ ليه احْ ه الزْمانْ و الوَقت اعْ أمن ضامُ

ة نْيا حاجَ رة و تقضي في الدُّ اتْفوزْ في اآلخْ

يتراجا و  ه  يقصدُ من  لْ  جَ بْرُورْ  المَ مْ  نَعْ

ة رجَ الدَّ ظيمْ  اعْ بِيبْ  الحْ االنْبيا  إيمام 

يبْ و اللْواء و النَّاقَة المبالجة ضِ بْ القْ صاحَ

زْ اتْناجا ليلْ في ابْساطْ العَ ق الجْ و مع الحَ

يا يتْفاجا رْبَكْ دَغْ ولْ كُ يدْ الرْسُ دْ سِ اقَصَ

ــرْ نَتَّاجة ــكْ بادْخايَ نَ كَّ ــدى إيمَ ــزْ الهُ نْ كَ

اجة جَّ العَ ور  لَبْحُ رْتْ  مَّ اتْعَ ه  ابفيضُ رْ  بَحْ

راجة و يميس بال انْسيم كيف اتْميس الرَّجْ

ه و حراجة دْ كانْ في ضيْقَ و ابرى ما بيه بَعْ

اجة سْ اللَّجَّ رار هذا النَّفْ نَتْعافَى من اشْ

يا يتْفاجا رْبَكْ دَغْ ولْ كُ يدْ الرْسُ دْ سِ اقَصَ
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تْنة و الهراجْ ــوالْ و الفَ د من الهْ مــن يَنْقَ

ــاجْ ــاء لَنْت ــمْ االنْبِيَّ نْ خاتَ ــوْ ــاحْ الكَ مفت

ــا يكــونْ انْهــارْ وال داجْ ــارْ م ت خْ ــوْال المُ لَ

ــونْ للفــالكْ ادْراجْ ــارْ ما اتْكُ ت خْ ــوْال المُ لَ

رَّاجْ ــقْ الفَ ــزْ الحَ زِي ه العَ ــدْ مــن مَجدُ جَّ مَ

راجْ ليه احْ ه الزْمانْ و الوَقت اعْ أمن ضامُ

لْ افْجاجْ شْ في كُ يُورْ و الوَحْ تْ لُه الطْ دَ هْ من شَ

راجْ ــنْ لَحْ و عشــوبْ األرَض كافَّة و ارْياحَ

وم افْواجْ ه انْبَعْ و رْوَى القُ باعُ و الما بين اصْ

نْهاجْ بْ المَ وا عن قُطْ لْمُ رْ سَ وامْ البَحْ و اهْ

ــراجْ سْ بُه للنُورْ المَ ــرْشْ واجْ الكْ العَ و امْ

راجْ ليه احْ ه الزْمانْ و الوَقت اعْ أمن ضامُ

ــواجْ ــا يَعْ كْ م دَ ــعْ ــكْ سَ ــگامْ نِيْتَ إال تَسْ

بْالجْ ثْلْ الهَ ة انْكونْ هايَمْ مَ ما من ســاعَ

زاجْ ــي المْ ة انْكونْ واهي مال ــاعَ ــمَّ السّ تَ

ه باجْ دامُ ضالْ من امْ قانِي  ساقِي الفْ اسْ

هاجْ ــرَّكْ المْ وى تَتْحَ ــمْ الهْ مــا يَتْنَسَّ هْ مَ

اللَّهاجة حيم  الجْ من  الزَّالِّينْ  كْ  ويفُ

ة اجَ سْ الوهَّ مْ رْ و الشَّ رْ و الفجَ مَ من نوره القْ

ة الجَ اللَّهْ بنجومْ  سما  ال  ونْ  اتْكُ ارْضْ  ال 

ة دَرَّاجَ ة  مَ بَكْ ال  رَة  جْ شَ ال  إيْكونْ  رْ  نَهْ ال 

ياجة مْ اهْ سنُه إلى ادْعاتَكْ للنَّظْ حْ حُ دَ و امْ

يا يتْفاجا رْبَكْ دَغْ ولْ كُ يدْ الرْسُ دْ سِ اقَصَ

بْراجة تَقْ و الجَ يرْ اعْ بْ و البْغِ قْ لُه الضُّ و انْطَ

ة اجَ مَّ ة و الطُّ نْ و الْياسَ لْ لَوْ رْ في كُ و الزَّهْ

ة اجَ التَّجَّ المزان  من  االغصان  تَرْوى  ما  اكْ

وَّاجة الهَ بْعْ  السَّ الرْياحْ  و  األرْضْ  اتْخومْ  و 

ة بْالجَ المَ لَّة  الحُ ذا  على  وا  لْمُ سَ و  لُّوا  صَ

يا يتْفاجا رْبَكْ دَغْ ولْ كُ يدْ الرْسُ دْ سِ اقَصَ

جا إلى  رُوفْ  عْ المَ اتْرُدْ  ما  دامْ  القْ زَلَّتْ 

ة اجَ جَّ طَ ه  واجُ بَمْ رْ  بَحْ في  فينَة  اسْ نْ  كَ

ة زاجَ نْ  مَّ كَ شارَبْ  الرْضا  رَة  مْ خَ من  نِّي  كَ

ة فَرَّاجَ رُوبِي  لكْ رْتُه  مَ اخْ وْة  انْشَ تْ  دْ اوْجَ

كانَتْناجا وافِي  القْ ومْ  هُ اسْ مع  انْباتْ  و 
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راجْ ليه احْ ه الزْمانْ و الوَقت اعْ أمن ضامُ

اجْ جَّ ــهْ أرْكابْ الحَ ــدْ لي ــي أتْصَ نْ للِّ أرْكَ

ــبْ و راجْ لْ تَزْ القَ إال شــاگوا لخــالگ و اهْ

جاجْ نَّكْ لَحْ ــقا تَنْتْرَكْ عَ لْ الشْ مْ ارْمِي حَ

داجْ يســانْ احْ مْ بكِ ــقاتَهُ رْ للِّي اسْ و انْظُ

ــهاجْ يكْ اسْ رْ ال يَدِّ ــفَ نْ على حالة السْ كُ

راجْ ليه احْ ه الزْمانْ و الوَقت اعْ أمن ضامُ

ــراجْ نِي عن لسْ رَة تَغْ رْ جوهْ ــدُّ ــدْ من ال خُ

ــاحْ ب ــة بدْ رگومَ ــرَّزة مَ طَ ــة امْ ــة زينَ لَّ حُ

رَة بالماحْ ادْعاجْ مــالْ بَكْ ة عن اجْ رُوغَ فْ مَ

اجْ جَّ ة حَ الكَ ــنْ امْ زي رْها اخْ هْ ما يَوْفــي مَ

لْ لجاجْ طعة و صونْهــا و ترَكْ كُ خد القُ

يا يتْفاجا رْبَكْ دَغْ ولْ كُ يدْ الرْسُ دْ سِ اقَصَ

واجة ه اتْجارتَكْ به اتْعودْ اخْ حُ دْ لْ مَ مَ و اعْ

ة و فراجة بَّة انْزاهَ حَ جايَبْ المْ رْ في اعْ تَنْظَ

ة بْهاجَ ــا المَ نْي ــدْ الدُّ ــنْ ه ا ابْزِي ــوَ ال تَتْغ

راجة ولَة البَهْ رْ و الصُّ زْ و النْصَ دْ العَ من بَعْ

مزعاجة لَة  للرَّحْ عايَنَكْ  اضْ بايَنْ  علم  و 

يا يتْفاجا رْبَكْ دَغْ ولْ كُ يدْ الرْسُ دْ سِ اقَصَ

يبَكْ فِيَّ جا دْ الْجِ كْ الرْفِيعْ خُ سْ و من المَ

نْدِي في مدينة باجا كيمْ هَ ها احْ نَعْ ما يَصْ

ازْباجا الفرعين  و  دابْها  اهْ من  وارَمْ  اصْ و 

ة لَزْناجَ ة  مالكَ و  بَة  قاطْ الرُّومْ  نُوزْ  اكْ و 

وَدَّاجا ودَكْ  حُ لَجْ يُوفْها  اسْ بايَنْ  علم  و 

انتهت القصيدة

احراج عليه  الوقت  و  الزمان  ضامه  امن 

تلتاج ما  عمرك  النبي  حرم  في  زاوگ 

يتفاجا ذغيا  كربك  الرسول  سيد  اقصد 

حاجة الدنيا  في  تقضي  و  باألخرة  اتفوز 

مالحظة : و قفنا على نص آخر ذو حربة متناة :
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الصواب تخطى  الغافل  القلب  يــا  عدتي  سيدي  يــا  هــو  و 

حكمة ــعــرب  ال كيقولوا  ــمــت  الــصّ

ــــر نـــدمـــة ــــغــــي ب

معيوبة له  تصلح  ال  يدير  ما  في  له  زيّن  يعاشرك  تبغي  اللّي  و 

ـــه يــبــقــى لــه ـــال ح

عجوبة دق  الصّ عاد  المصانعة  على  أخر  ازمان  في  االولين  اوا  وصّ

تنبيه ــة  ــدع ــخ ال و 

لغيه و  لهوك  من  انتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 

كتاب شفتي  وال  قــريــتــي  ــا  م تــحــســاب  ــدي  ســي ــا  ي ــو  ه و 

اسالمة مت  الصّ الحديث  في  اسمعت 

مـــــع الـــغـــشـــامـــة

القدما ــاس  ــنّ ال ــجــدوه  م

المعيوبة على  تنهيه  و 

كرامة و  ــر  وق السكات  و 

و سكات عام افْضل من كلمة

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

اندامة و  انكد  الــكــالم  و 
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034

المعيوبة على  تنهيه  و 

رافة شُ و  ـــرار  احْ و  اعبيد 

المعيوبة على  تنهيه  و 

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

ــا راف ــرك  ــم ع دركـــت  ال  و 

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

العقوبة ــرا  وق حــدرك  خد  تهجم  ال  تمدح  ال  تــدم  ال  تشكر  ال 

تـفـشـيـه ال  ســــرّك 

مادوبة فرصة  هذه  له  قل  متحرب  جابة  فوق  شفتيه  اللّي  و 

له ــر  ــك ش و  ـــم  عـــظّ

لغيه و  لهوك  من  نتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 

االصــحــاب بين  قــاســيــتْ  مــا  قليل  هــو  مــا  ســيــدي  ــا  ي هــو  و 

ــس كــنــت دايـــر الفــة ــنْ ــل جَ ــن ك م

ـــى الــكــيــافــة ـــل ع

متعوبة اخالكك  هكداك  ليعات  و  زفــرات  من  يوم  كل  شيقدَّك 

ــه انــفـرتي ــوم  الن و 

نوبة من  كم  جرحك  انعگر  و  طريق  كل  سلكت  و  قوم  كل  عاشرت 

ــه ــي ــت ــرّق ــك غ ــن ــف ج

لغيه و  لهوك  من  انتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 
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اتحلّيتي و  ــيــتــي  ارتــخّ و 

ــة المعيوب ــى  عل ــه  تنهي و 

ــان األم و  الــعــز  و  الــوقــر  و 

انسيتي و  بيك  اجرى  شاين  و 

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

الرقبان على  ــزال  ــت االع و 

ــعــذاب ال إالّ  الـــرّاحـــة  و  الــهــنــا  ــد  ض ــا  م ــدي  ســي ــا  ي ــو  ه و 

استحليتي و  ليك  اضحك  من  اغــواك 

ــي ـــ ــت ـــ ـــ ــي ـــ اع وال 

بحت داتك متعوبة من بعد ما افجى انكاد قليبك و هنى من عضاك اصْ

ــــات انــســتــيــه ـــا ف م

ــة مكتوب العــارف  ابخــط  انظرتهــا  ــدغ  يتل ــا  م ــن  مرتي المومــن  و 

احضيه ــول  ــق ال هـــذا 

لغيه و  لهوك  من  انتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 

االحباب هما  الفضة  و  الــذهــب  و  الــخــوت  سيدي  يــا  هــو  و 

ـــدان االب صــحــة  ــر  ــاي ــدخ ال و  الــكــنــز 

ــــــل الـــبـــهـــتـــان أه

بوبة احْ القلب  في  له  نابته  صبحت  اللّي  كيف  نفع  اليله  من  صحبة 

ــــه ــــداوي إي ــــد  ح ال 
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المعيوبة على  تنهيه  و 

ــي تعقلت و  حمقــك  بعــد 

المعيوبة على  تنهيه  و 

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

تبتي افعالك  ــرار  ش من  و 

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

برطوبة له  تخدع  باطل  اعليك  عالش  و  قاصي  عليك  قلبه  اللّي  و 

لمجيه ــراعـــي  اتـْ و 

لغيه و  لهوك  من  انتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 

الشباب طفح  و  الصغر  في  المباسطة  سر  سيدي  يا  هو  و 

اكبرتي ـــري  ال قليل  ــا  ي تــحــســاب 

ــي ــت ــب امـــنـــيـــن ش

ر و كل يوم في طريق الخوف مع االشبال تلقيك في كل اسهوبة بالسّ

ـــوى لــيــه ـــق شـــــالّ ت

و اللّي لسعه الرقيم من الحبل يخشى و الحدير صورة داته محجوبة

ــــالــــرّاحــــة هــنــيــه ب

لغيه و  لهوك  من  انتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 
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االحبار ــت  دواه لسون  في 

المعيوبة على  تنهيه  و 

ــواس وس ــوجــده  ات الكبير 

اخبار و  احــدايــث  حافظين 

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

نسناس اتصيبه  الصغير  و 

التراب غموق  في  سكنوا  المصادقة  أهــل  و  سيدي  يا  هو  و 

كتذكار سيرتهم  غير  ابــقــات  ال  و 

ــار ــم ــض ــي ــــــل ال اهْ

مزروبة تحكى  بمشية  ايعولوا  للقط  كالهيازر  اليوم  اصحاب  و 

ــــجــــراوْا عــلــيــه ــــت ي

منصوبة اوكاره  على  شبكة  داير  واحد  كل  احروبهم  و  باخدايعهم 

ليه ــا  ج ــن  م يحصل 

لغيه و  لهوك  من  انتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 

ــخــراب االن وقــت  عــاليــم  و  ـــروط  اش ـــاذوا  ه ســيــدي  ــا  ي ــو  ه و 

ــاس ــنّ ــه ال ــفــاق يـــتـــوادوا ب ــن عـــاد ال

ــــاس ــــن بــــيــــن االج

مقلوبة اطبايعهم  عادت  الكذوب  و  حفظوها  المصانعة  و  بالحيلة 

ــم نــدريــه ــه ــب ــذه م
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المعيوبة على  تنهيه  و 

انقلــب بقومــه  ــان  الزم و 

المعيوبة على  تنهيه  و 

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

متحــرب اصبــح  الوشــيق  و 

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

مضروبة وحدة  بعصا  انصيبهم  تأملت  و  جيلنا  والد  في  خممت 

فيه شربوا  معطن 

لغيه و  لهوك  من  انتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 

غاب والــصــدق  ــبــر  اغْ االحــســان  و  الــريــا  شــاع  سيدي  يــا  هــو  و 

الحسب و  الــعــرض  و  الحيا  اتــرفــع 

كلب ــع  ــب ــس ال و 

اسهوبة بين  يظلل  عاد  الزهلول  و  الغابة  في  ليث  الغرنوك  اضحى  و 

ــه ي ــدّ ــــى ي مـــن وال

و الباز اخشا و غطى مخالبه و البومة تصطاد البرانة في كل ارگوبة

ليه تَخْ وكــرهــم  و 

لغيه و  لهوك  من  انتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 
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110
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عليــك ــال  يحت بالمناصــف 

ــة المعيوب ــى  عل ــه  تنهي و 

إيخزنـوه عليك  النـفاق  و 

ــر  تركــن  له  يرشــح  بيك غي

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

إيحبوه تبغيه  مــا  كــل  و 

ــبــاب اسْ حبة  الصُّ الــيــوم  ــاس  ن عند  والّت  ســيــدي  ــا  ي هــو  و 

فيك يشمت  يبغي  تخالطه  ــي  الــلّ

ـــك ـــي ـــخـــل مـــــــا ي

اشغوبة يسقيك  تغفل  غير  يتسناك  يده  في  الغدر  كابوس  داير 

ـــوي فــيــه ـــن شـــــالّ ت

مهيوبة حلة  في  زين  لك  ايبان  الوجه  و  بالخدايع  امالن  القلب  و 

فيه ــر  ــظ ــن ت ــي  ــغ ــب ت

لغيه و  لهوك  من  انتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 

الثياب و  التّبهيج  و  بالنظر  ا  ــوْ ــغــوي ي ســيــدي  ــا  ي ــو  ه و 

يكتمــوه البخــل  و  الســخى  ــوروك  ي

ــــوه ــــلّ ــــم ـــــــا ي م

مخروبة يك  يدّ و  عامر  الريال  كثر  من  طرفك  ايميزوا  إلى  لكن 

ــيــه مـــن جـــاك اتــســلّ
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130

المعيوبة على  تنهيه  و 

االصحاب ــا  وقتن فــي  ــوا  متل

ــه ــي ــغ ــب ي ــــك  ــــالم ك و 

اثياب في  مشتملة  كذياب 

سبوبة بال  المعارك  و  الخصام  يشهروا  اخوات  اجيابك  شافوا  إيال  و 

ــمــتــيــه شــــالّ خــمّ

لغيه و  لهوك  من  انتهى  و  تــوب  قلبي  يا  قلبي 

تنصحه و  ــعــاشــره  ت ــن  م ــي  ــاق ب ــا  م عــلــم  و 

ــى االنجــال كمــا الســراب ــا ســيدي تلعــب احيالهــم عل و هــو ي

األداب أهــــل  نــــاس  يـــرحـــم  اهللا 

ــاب اشــب و  ــخ  شــي

مصبوبة طاسة  من  الفقير  و  العسل  هي  الحدج  و  عندهم  فلة  الدّ

يــهـديــه االّ  بـعـد 

بصعوبة يلحقهم  ما  الفقير  و  إيــداريــوْه  يودهم  ما  المغني  و 

فيه لك  يشتـمـوا  و 

انتهت القصيدة

009 : يقال كذلك : “قلبي يا قلبي توب و انتهى ما باقي من اتنبه        

و تنصحه و تحدثه و تنهيه على المعيوبة و كالمك يبغيه“ .       

046 : يقال كذلك : “وهو يا سيدي حممت في الذهب و الفضة هما االحباب“.        

059 : يقال كذلك : “امنين اسأني“.        

يَّل...“.         094 : يقال كذلك : “او يَضَ



185الهمام



001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

وطْ االنْهارْ طُ رَّى اخْ طْ االرْضْ و جَ يا من ابْسَ

رارْ مَسْ لُــونْ  لْ  كُ من  ها  لَبَّسْ التْرا  و 

االزْهارْ يعْ  ابْدِ من  لَّة  حُ ألْبَسْ  نْ  صْ غُ لْ  كُ

جارْ االشْ نابْ  اطْ من  المسدولة  االثْمارْ  و 

مارْ االعْ و  ارْزَقْها  ــدادْ  اعْ و  اليَقْ  الخْ و 

ومْ و كدارْ كْ للغرْبْ شُ لْمَ بَقْ في عَ إال اسْ

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

بصخورْ ها  دْ ارْصَ و  بالْ  اجْ ى  رَصَّ نْ  مَ يا 

ورْ سُ ها  نَعْ يَمْ ما  يرْ  فِ احْ ها  فْ يَرْشَ ما 

يجورْ الدِّ المْ  بظْ النْهارْ  وْ  ضَ بْ  جَ احْ و 

ورْ دُ الصْ في  تَخْ ما  و  مابْدا  عالَمْ  يا 

ارْ هَّ يالقَ بيكْ  مْ  اعتْصَ من  ة  رْخَ صَ كن 

تارْ خْ مُ برْ  ليلْ  اخْ بِيبْ  احْ لْتِه  عَ اجْ ابمن 

ــرُورَة لْ اضْ ــامْ مــن كُ م ــظْ داتْ الهْ فَ أحْ

مســتْنيرَة ــومْ  بَنْجُ زَيَّنْهــا  ــما  السْ و 

طيرَة اعْ يَّة  كِ الدْ باألنسام  ه  الْقاحُ من 

نِيرَة ــه امْ ورَتُ ــي صُ بِ فــر ذَهْ زمــردي و اصْ

يرَة ــتَدِ سْ ــراشْ مَ ــه اع داقُ و الرِّيحــانْ بَحْ

رْ شاكَ لسانْ  ي  صِ يَحْ االَّ  النْعايَمْ  و 

دايَرْ نِينْ  ومْ المُ يعْ  مِ بَجْ كْ  فَ لُطْ ونْ  أيْكُ

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

ورَة صُ حْ مَ رُه  هْ ابْقَ ة  ايْمَ الطَّ ورْ  ابْحُ و 

ورَة سُ كْ مَ ماها  في  ها  وجْ مُ افْراتَنْ  و 

ورَة الصُّ باهي  رْ  جَ بالفْ يقْ  سِ الغْ هزَمْ  و 

ورَة هُ شْ المَ وبْ  جُ الحَ اليَكْ  بامْ سالَتَكْ 

رْ ناصَ بيكْ  قْ  الحَ دينْ  من  رْ  انْصَ و  زْ  عَ و 

رْ طاهَ بيب  احْ كافِي  شافِي  وافِي  يقْ  دِ أصْ
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البْرارْ لين  المرْسْ بْ  قَطْ دى  الهُ بْ  كوكَ

يُجارْ و  تُه  جْ حُ في  رَمْ  يَستَحْ من  خيرْ  و 

يُنْصارْ قْ  حَ يُومْ  ضْ المَ ماهْ  بحْ من  خيرْ  و 

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

ــورْ الزاب و  ــلْتَكْ  سَ ــلْ  لي الجْ ــوراتْ  بالت

ورْ كُ الشَّ نعم  يا  أتْ  شِ فْ  حُ اصْ بحق  و 

ورْ الطُّ جبل  و  اوْطاه  ومن  رْفَة  عَ جبل  و 

مورْ عْ دْ األقْصى مع البيت المَ جِ سْ و المَ

هارْ االطْ ولْ  الرَّسُ أزْواجْ  قْ  ابْحَ مْ  سَ نَقْ

هارْ ه و االصْ فايْدُ ه و احْ رْتْ أعمامُ إلى ادْكَ

ــارْ االقْم ــنْ  يِي الزَّكْ ــنِينْ  سْ الحَ ــة  رْمَ حُ

رارْ رْقانْ و ما حصى من اسْ قْ جاهْ الفُ ابْحَ

االبْصارْ وسْ  مُ اشْ المة  العُ ادْ  زَهَّ قْ  ابْحَ

ــرارْ ــمْ دارْ القْ ــة لنْعي اعَ هــوا بالطَّ أتْوَجَّ

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

ـــورُه أُم ــر  يــسَّ و  لطاننا  سُ صـــارخ 

حايَرْ عبد  لْ  كُ ايسألَكْ  بيه  من  لْ  جَ

جايَرْ به  رْ  الضَّ و  عالَجْ  المْ دْ  افْقَ من 

رْ ساكَ العْ زَفَّتْ  و  نُود  الجْ انْتَشرَتْ  إال 

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

ورُه طُ اسْ حرُوفْ  و  ظيمْ  العْ باالنْجيل  و 

نُورُه و  البْقيعْ  و  يْبَة  الطِّ ة  عَ البُقْ و 

يزُورُه إيجيهْ  نْ  ومَ مُ لْ  كُ و  سْ  دْ القُ و 

ورُه اقْصُ انْ  كَّ سُ و  لى  االعْ رْدَوْسْ  الفَ و 

رَّة ضَ المْ تْ  انْزاحَ و  إالَّ  ي  مِ قْ سَ تْ  عانَدْ

رَّة سَ بالمْ رْتْ  فَ اظْ و  إالَّ  زْنِي  حُ تْ  عانَدْ

ــرَة الزَّه ــيْدة  السِّ ــولْ  البَتُ ــمْ  هُ امْ و 

رْ ظاهَ رْ  ابْسَ آية  و  طْ  نُقْ و  رْف  حَ لْ  كُ

الغادَرْ نعيمها  و  نْيا  الدُّ و  فا  أجْ من 

رْ ناكَ المْ على  وا  دُّ ويحَ نَّة  السُّ رينْ  ناصْ

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 
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بْرْ لصَّ نح  اجْ و  ى  ارْتَقَّ و  طاعْ  من  ة  رْمَ حُ

رْ هْ بالسَّ وره  ديجُ نامْ  امْ لْ  ــدَّ بَ بمن  و 

بابْ الدكرْ تُه االسْ لَوْ و بمن اعتكفوا في اخْ

النصرْ بْعْ  السَّ يارْ  االخْ و  البْدالْ  ة  رَمَ حُ

رْ صْ بْ و اقْطابْ العَ دْ و النُّقابَة و هل الجَ

رْ مَ عُ يقْ  دِ الصْ مْ  نَعْ و  ثْمان  عُ دْ  جَ بالمْ

رْ ضَ ومْ مُ دامْ انْجُ قْ ة و المَ لْحَ د و طَ عْ و سَ

مرْ المعْ الفارْسي  و  ة  كاشَ عُ و  خالد 

انْصارْ و  رينْ  مهاجْ و  حابَة  الصَّ سايَرْ  و 

ارْ فَّ رْكْ و قاتَلوا الكُ وا الشَّ زْمُ لْ من هَ و جَ

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

ثِّــرْ ــدَ ــقْ الــمُ ــقْ الــحــاقَّــة و بــحَ ــحَ ابْ

الخضيرْ و  مُوسى  جاه  و  عيسى  ة  رْمَ حُ

ريرْ  و الغزّالي و القرَبِي و أويس شيخ النَّحْ

الخيرْ هلْ  إمامْ  امْشيشْ  بن  بعبدك  و 

رَة البَشْ نّاسْ  من  إيكون  ورجى  عْ  طمَ و 

بْرَة عَ من  ودُه  ــدُ أخْ وا  فُ إينَشْ ما  ي  يَبْكِ

رَة النَّظْ كملت  و  فى  اصْ رابُه  اشْ ورد 

ــوْرى ال ــقْ  خالَ ــا  ي ــعْ  مي اجْ ــة  النُجابَ و 

ــرَة النَّصْ و  ــعادَة  بالسْ ــرْ  األمي غيــث 

رْ بابكْ ولْ  الرَّسُ صديقْ  و  علي  األمامْ  و 

جعفر و  رْتْضى  المُ بَيْدْ  باعُ و  عوف  و 

األحبر بْ  عْ كَ و  الدردي  أبا  و  عارِي  األشْ و 

نابَرْ امْ وا  يْدُ شِ و  ينْ  الدِّ زُّوا  عَ من  يْرْ  خَ

اتْصاوَرْ رُوا  نَكْ و  ه  اللـَّ رْفُوا  عَ من  خيرْ  و 

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

ري جْ الفَ ــورَة  س و  العلى  بسورة  و 

ري صْ المَ النُّونْ  ذا  و  الزْكي  نْدِي  الجُ

ري البَصْ نْ  سَ حَ جــاهْ  و  وْالني  الخَ و 

ــري زَكْ ابو  و  راوي  غْ المَ و  رْسي  المَ و 

رَة ــدْ ــه بســهام القُ و طعــن مــن حاربُ

تعــري ال  ــه  نُّ مَ ــرْبْ  الغَ ــة  مَ الرَّحْ ــرْ  أمي



الهمام 188

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

نُورْ بهبتَك  لَّة  حُ سيهْ  أكْ ليلْ  الجْ يا 

ورْ الشُّ سقم  ليه  و  مة  كْ بالحَ رُه  فْ ظَ

بْرُورْ المَ النْبي  نُوحْ  وَة  دَعْ تُه  وْ دعَ لْ  عَ أجْ

رارْ االضْ تْ  دفَعْ بها  اللِّي  ماء  االسْ ة  رْمَ حُ

ارْ النّ بْ  امْشاهَ بها  بَرْدُوا  من  ماء  األسْ و 

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

ــرْ اوْزي ــرَّيْ  ال في  ه  إيشارْكُ االّ  رَبْ  يا 

ابْصيرْ ميعْ  اسْ نْتقيمْ  مَ ليمْ  اعْ كيمْ  احْ

التَّيْسيرْ بــابْ  رَبْنا  غَ مامْ  الهْ افْتَحْ 

اعْشيرْ ارْفيقْ  ليهْ  الزْمانْ  بْ  قُطْ جعلَ  و 

ورْ هُ الشْ خيرْ  هرْ  الشَّ ة  رْمَ ابْحُ ياللّـه 

ورْ يْسُ ومْ عبد في سجن الدنوب مَ ما يصُ

ورْ كُ دْ يثْ مَ دِ الحْ دا جانا في صحيحْ  هكْ

االدْكارْ بنُورْ  قَلْبُه  رايَة  امْ فاتْ  اصْ بمن 

الغرَّارْ ها  مْ انْعِ و  نْيا  الدُّ في  دْ  ازْهَ بمن  و 

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

رُّه يسَ بما  ــه  ــرْمُ كَ و  لْبْ  بالغُ ه  ـدُ أيـْ

رُه مْ عُ في  رَبْنا  يا  بارَكْ  ة  عَ بُقْ لْ  كُ في 

انْبَتْرُوا تُه  وْ بَدعَ وفانْ  الطُ حابْ  اصْ على 

ابَرْ الصَّ المبتلى  ايُّــوبْ  كْ  المَ اغْ على 

رْ المناضَ باهي  ليلَكْ  أخْ ابْراهيم  على 

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

بِيرُه لتَدْ نْ  ـــوْ عَ ــدْ  حَ ــتــاجْ  يَــحْ وال 

يرُه دِ بتَقْ لْقْ  الخَ على  رْ  هْ الدَّ رِيفْ  تَصْ

يــرُه ايْــدِ نَّاهْ  اتْمَ ما  ــلْ  كُ لُــه  رْ  خَ يَسْ

إيْصيرُه ماهْ  لحْ جيشْ  ينْ  الْحِ الصَّ و 

بيرَة اكْ تُه  رْمْ حُ يمْ  ظِ أعْ لْته  عَ أجْ من 

ثِيرَة اكْ ه  رايْمُ اجْ و  وَزْرُه  رْتِي  فَ اغْ إلى 

ادْخيرَة افْضايْلُه  دْ  تَوْجَ وفُه  صحُ في 

ماتْعافَرْ كد  ما  تَكْ  مْ بَرْحَ لْ  اوْصَ بمن  و 

ضْ وافَرْ ارَيْنْ حَ لْتِ لُه في الدَّ عَ و بمن اجْ

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

ــرُه يغي و  ه  إيْوَكــدُ ــه  تُ لَمْ اكْ عــن  ــاً  حقّ
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ورْ نْصُ المَ مامْ  الهْ عين  عين  المُ مْ  نَعْ يا 

الجورْ قُومْ  افتن  و  سادْ  الفْ قُوم  هزم  و 

رُورْ بسْ يغنِّي  و  الزَّمانْ  رْ  تُغْ كْ  حَ يَضْ

إيْنُورْ بجبين  ارْيَة  الجَّ وْة  طْ السَّ كي  يَحْ

نْبُورْ الغَ جابْ  احْ لَّتْ  حَ ارْضاتْ  و  تْ  فَ طْ عَ

ر كْ التَّغْ ميحْ ضاحَ ربْ اسْ غْ ه المَ كانْ وَجْ

رْ يَنْظُ أبْهاهْ  ا  نّ يَتْمَ ه  فُ وصْ عْ  مَ اسْ من 

رْ هْ دْ الدَّ نه و ساعَ ة حسْ جَ ه بَهْ لْ اللـَّ كمَّ

عْ االقْطارْ مْ ه ظهرتْ لُه في جَ انْجايَب أيَّامُ

ضارْ حْ غيرْ مَ تَبْ اصْ كْ بِي في المَ دْ الصَّ تَوْجَ

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

رْ سَ لها  تْ  دْ شاهَ دْ  عْ سَ ايَّامْ  هْ  اللـَّ إيوا 

بَرْ األكْ مامْ  الهْ ـزُورْ  أنـْ ــالزَمْ  امْ نْتْ  كُ

رْ جَ الفْ صالةْ  دْ  بَعْ البابْ  تَحْ  يَنفْ ما  هْ مَ

رْ طَ اخْ من  رِّيتْ  مَ عاهْ  امْ اللِّي  جْ  حَ لَمْ

رْ ضَ وبْ االخْ شُ ة في العْ مْ راتْعَ هُ و مواشِ

رة بالنْصَ ه  المُ اعْ أيَّدْ  و  ه  يشُ جِ حفظ  و 

رَة قْ السَّ نُونْ  بسْ ة  خالْفَ المْ مْ  قَوْ افني  و 

رَة عْ دْ شَ عانِي يَنْشَ بالْسانْ الحالْ في المْ

رَة سْ الخَ يْ  الطَ ينْ  حايْفِ ازْباجْ  اتْيُوتْ  و 

تْ في ابْساطْ الَوَقْرَة ة و بايَعَ قالَتْ طاعَ

رِي زَهْ انْسامْ  االيَّامْ  عادَتْ  تْ  طَ بَسْ ليه 

رِي تَجْ له  رِقْ  شْ المَ أرْضْ  من  ومْ  القُ اتْرَى 

رِّي الدُّ بُه  وكْ كُ الَعْ  الطَّ مامْ  الهْ دْ  عْ بسَ

رْ تاجَ ــلْ  كُ ربــح  و  ــرا  اقْ من  ــلْ  كُ ــالْ  ن

رْ الماهَ يهْ  قِ لَفْ يدْ  وِ تَجْ اآليَــة  دْ  وَّ إيجَ

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

بارَة العْ ــورَة  صُ ينْ  مِ للفاهْ ي  كِ نَحْ

بَزْيارَة عة  مْ جَ ــلْ  كُ ه  اللـَّ ودْ  صُ قْ مَ

إيمارَة سْ  مْ لشَّ أتْبانْ  قَبْلْ  من  رِي  بَسْ

كارَة اسْ بالنُّومْ  ومْ  القُ وْلُه  حَ دْ  نَوْجَ

يَّارَة السِّ ــومْ  انْــجُ ضيا  على  يَــرْعــاوْا 

رَة بَكْ رَة  ــدْ عَ غيرَة  اصْ شابَّة  لُه  تْ  راحَ
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رْ الغَ دْ  هَ لِي  قْ عَ لين  و  نِي  أشْ ولْ  أنْقُ

تْبَرْ ايْعَ فيه  هنا  اللِّي  نا  الهْ هــدا 

ورْ هُ مْ الجَ على  ياهْ  بَضْ لَّى  اتْجَ رْ  بَدْ جلْ 

تُورْ مَسْ جابْ  احْ نْ  مَّ كَ بِينُه  و  مْ  بِينْهُ

ورْ العُ لْ  انْواجَ و  ضَ سانْ  احْ يَّزْ  إيمِ ما 

ــرارْ االقْ بَعد  رانْ  بالنُّكْ ــرْزُوا  بَ من  ــومْ  قُ

ارْ الدّ رُوا  قَفْ بْحْ  الصُّ و  باتُوا  ليلَة  يافْ  أضْ

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

زْبارْ الهَ سْ  نَفْ ه  عُ فْ عْ إيْفَ ما  شايَقْ  لُوْ 

يارْ االطْ من  ارَعْ  السَّ ما  للسَّ قْ  يَلْحَ ما 

ارْ الزَّخَّ قــاعْ  على  بُوا  يَرْگْ نْ  كَ مايْمْ

بَرْبارْ بني  ماقْ  احْ من  قْ  مَ الحْ كْ  حَ يَضْ

رارْ االشْ مْ  قَوْ يانْ  صْ العَ نْدْ  جَ لَكْ  يَهْ هْ  اللـَّ

تِقارْ االحْ و  لْ  الدَّ و  نَة  كَ سَ المَ ه  إيْلَبْسُ

ــارْ تْب ــمْ عَ رْهُ ــي فــي انْحَ لِّ ــمْ إيوَ هُ يدْ كِ

اتْمارْ لَدْ  تَوْ ليس  ة  رُومَ حْ مَ غابَة  تِيلْ  أمْ

مارْ بلجْ حريقها  و  تْها  عَ أقْطِ ــبْ  واجَ

مارَة أعْ دون  الء  الخَ في  أثْباتْ  ولْ  فُ القْ

رارَة سْ المَ ذا  ة  دَ اعْ السَّ ــامْ  األيَّ ــدِي  هَ

ــوارُه انْ ا  واهّ بَفْ في  تَطْ دا  العْ أتْرِيدْ 

وارُه اسْ يَّدة  تْشَ مَ وى  التَّقْ الساسْ  على 

افْكارُه اللْغا  يبْ  طِ الصم  زْ  إيْهَ وال 

شايَرْ العَ ونَة  مُ خانُوا  و  قْ  الحَ حارْبُوا 

رْ أجَ م  تاقْهُ اعْ في  ما  تالُوا  يُقْ ــراعْ  اشْ

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

ــدورُوا ي و  ــة  لَ مْ ابْجُ ــه  يْحُ إيْصَ  ً بَعــدا

ورُه هُ اشْ و  نِينُه  اسْ وْها  جَ في  طارْ  لُو 

يدورُوا وجْ  بالمُ ماهْ  في  اللِّي  وشْ  الوْحُ

اسخوره و  كذوبه  في  واش  موها  تبع 

رَى سْ ه و جيشْ كَ ونْ و قُومْ لَكْ فَرْعُ كما اهْ

رَى فا و العْ ةْ و الجْ يشَ يْقْ العِ إيصادْفُوا ضَ

رَة فْ ضْ على التْرى في حَ مْ يَتْرَكْ بَعْ ضهُ بَعْ

ــازَرْ ن الخْ و  ــالنْ  الغيْ ــر  غي نِينْها  ســاكْ

واقَرْ الشْ و  يسانْ  بالفِ راتْها  جدْ اقْلُوعْ  و 

ــورُه نْشُ مَ ــزْ  همَ و  ــاسْ  االرْم ــمْ  لْهُ وَصَّ

ــلْ اإليغارة ه هَ مُ دْ ــتْ اتْخَ ــلْطانْ الوَقْ سُ
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ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

رْ هْ الدَ ريفْ  تَصْ لَة  جاهْ قُومْ  رْفَتْ  عَ ما 

قَدرْ وال  جاهْ  إيلُه  ما  كانْ  من  لَعْ  يَطْ

رْ سْ الكَ دْ  بَعْ من  برُوا  إيجَ لُوكْ  المُ رْفْ  عَ

ــرْ األَمْ ــم  والَّهُ من  في  ــي  رَبِّ ة  مَ كَ حَ

رْ قْ رْ السَّ رْصَ روانْ إلى إيصَ ويحْ لفرگ الكَ

رْ نْفَ ضَ الغْ رْ  مَ إلى  يبْ  الذِّ ــطْ  رَهْ ويحْ 

رْ طَ امْسَ بايْلُه  باسْ مْ  رْهُ كَ سْ عَ يَنَتْرَكْ 

وّى و خالَفْ و جارْ غى و ابْغى و اتْقَ من اطْ

بَّارْ صَ ونْ  إيكُ بَيْمينُه  يْنُه  عَ ما  اعْ من 

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

رْ بَــدْ ــزْوَة  غ غزَوْتُه  ــداهْ  اعْ في  لْ  عَ أجْ

رْ فَ القْ اترافْ  رف  جَ مْ  هُ دَمْ من  ي  تَسقِ

رْ الحَ ــدْ  نْ بالهَ طْ  ــقَ تَنْسْ ــمْ  هُ مْ ماجَ واجْ

رْ النْسَ و  للرَّخْ  قُوتْ  سامْ  االجْ تَبْقى 

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

ورُوا إيــدُ قْ  تَفْ بال  ــرُه  ــواعْ أنْ ــتْ  الــوَقْ و 

رُورُه اسْ و  ه  يمُ انْعِ في  كانْ  من  ينزَلْ  و 

بُورُه اجْ بعد  ظامْ  العْ ة  قَّ شَ سرُوا  يكَ و 

ورُوا ايجُ بقضاه  و  لُه  بعد  و  تُه  مْ برَحَ

رْ ناجَ اخْ تالْها  لَقْ ه  ضُ مْ غَ من  يجرد  و 

ابْواتَرْ غشايْنْها  من  بالُه  أشْ لَّتْ  سَ و 

رْ ناجَ لحْ دَّجْ  ــوَ امْ تُولْ  قْ مَ و  رِيحْ  اجْ من 

ــدا اتْبادَرْ ــرانْ العْ سْ ــدْ ابْخُ نْ ــنْ الهَ ابْراهَ

قادَرْ ى شي من المَ كَّ ه ال يَتْشَ سُ ِيْلُومْ نَفْ إ

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

االدْبارْ ا  يوْ طِ يعْ و  رْبُوا  إيهَ وفْ  الخُ من 

االمْطارْ ياهْ  بمْ وبْ  عشُ قى  اتَّسْ كما 

جارْ راقْ من االشْ وا الرْياحْ الوْ طُ قْ كيفْ إيسَ

بارْ االحْ و  لَبْ  تَعْ و  رْ  دَ الحْ مع  افْ  السَّ و 

ــورُوا ــورُوا و ايغُ ــه ايْفُ نُ ــت و معاطْ الوَقْ

ــارْ ي اطْ و  رَّجْ  ذا  ــتْ  عرفَ االَّ  ــوشْ  وحُ و 
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ودْ بيهْ شي ايْصيرْ نْسْ العُ لَمْ و عرفْ جَ لُوْ اعْ

ــرِيرْ الشْ ــمْ  حي الجْ و  ــدة  الهن ــرْ  زابَ للمَ

يرْ تَبْدِ رُه  بَدْ و  ينْ  الدِّ رْفُوا  حَ من  ثيلْ  امْ

للعارْ لْفْ  سَ قَوْمانْ  ونُوا  يخُ و  وا  إيراقْصُ

بارْ وا في العْ يْطُ دْ و شَ رْقُوا في الوَخْ يُومْ سَ

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

يرْ العِ مْ  لَّتْهُ حَ ســاقْ  وا  لْمُ حَ وا  نامُ

لْ ابْعيرْ مْ يبُه جَ صْ في انْصِ مْ من حَ نْهُ مَ

يرْ إيغِ جــابْ  من  على  ا  ادّ ال  من  ال  و 

اعْسيرْ ليل  في  مْ  جاتْهُ حالْ  المْ تَرى  لو 

قيرْ احْ ثيلْ  امْ مْ  هُ سْ انْفُ وا  دُ وجْ فاقُوا 

كيرْ تَدْ ينْ  امْسِ الطَّ اقْلُوبْ  إيْلَيَّنْ  ما 

زْديرْ القَ من  اليَبْرِيزْ  لْكْ  سَ رَغْ  إيْنَفْ ما 

رِيرْ الحْ خيطْ  ومْ  الدُّ رْقْ  عَ من  زَلْ  إيْنَغْ ال  و 

صارْ يُعْ الزِّيتْ  لَة  الرَّمْ من  حالْ  مُ كانْ 

فارْ الظْ هند  و  ة  بْسَ بالعَ زَعْ  يَفْ السبَعْ  و 

ورُه ــدُ اجْ وا  دُ إينَكْ رْ  يَزْهَ ما  رَّقْ  ـوَ إيـْ ما 

يُورُه اكْ من  الرِّيحْ  ومْ  شُ يتْالفَحْ  ليهْ  اعْ

تُورُه اسْ وا  تَكُّ يَهْ رادُوا  و  قْ  الحَ وا  مُ قَدْ

رايَرْ لَمْ ــزَعْ  ــزعْ ِيْ إ لْفْ  السَّ رَدَّانْ  ند  عَ

حاوَرْ بالمْ يْ  الكَ ــوم  يُ مع  ِيْقابْلُه  إ

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

تارَة خْ المُ لُوعْ  السْ و  ماشْ  القْ لُوا  مْ حَ

ايْمارَة جــابْ  وال  ا  أدّ الَّ  من  منهم  و 

يسارَة و  إيْميناً  ــا  ــارُودْه ب ادْوا  و 

دارَة ــنْ  ــمَّ كَ ـــرة  دايَ ــمْ  بــهُ ــتْ  ــبْــحَ صَ

گارَة في  ــرايَــا  اعْ ة  رْحَ جَ امْ ومْ  القُ و 

اتْمارَة لَّمْ  يعَ و  ـأدَّبْ  أيـْ سامْ  الحْ إالَّ 

رارَة المْ يبَة  طِ لْ  نْظَ الحَ من  اتْــزُولْ  وال 

مارَة السْ ة  وْكَ شَ من  رْبَة  الحَ ونْ  اتْكُ وال 

شايَشْ الزْنافَرْ لَة من اعْ سْ ونْ العَ وال اتْكُ

ــرْ غايَ المَ ادْواب  ــكْ  تْ الفَ دُونْ  ه  ــدُ تاخْ

يَتْجــارَى ــا  أدْماه ــرى  الثْ ــهْ  وَجْ ــى  عل و 
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ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

ورْ ــدُ ــحْ مَ لْيُونْ  غَ كــان  رْ  لبْحَ تادْ  نَعْ

ــورْ بالكُ ــلَكْ  تَسْ انْفــاضْ  ــال  ب ونْ  ــفُ أسْ

ــزُورْ ــة مــن الجُ يَّ ــال انْوِ ــة ب عَ دْ ــوا خَ جابُ

ورْ لبْحُ افْراتَنْ  قْ  واعَ أصْ بايَنْ  رْفُوا  عَ

الغارْ دازَتْ  و  يَّة  الحَ مْ  السَّ ارْمــاتْ  إال 

لُوْكارْ و  قبيلْتُه  و  مالُه  فارَقْ  من  ثيلْ  أمْ

التارْ ــومْ  ارْسُ رْبُوا  ايْخَ لُوكْ  المُ وايَدْ  اعْ

بَّارْ صَ ونْ  إيكُ بَيْمينُه  يْنُه  عَ اعْمى  من 

تَّارْ صانْ عَ رْبْ على احْ بْ للحَ ثيلْ من رَكْ أمْ

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

رْصارْ الصَّ بالرّيحْ  إيْتيقْ  من  مْ  شَّ يَتْغَ

جارْ الحْ مْ  شَّ يهَ و  جارْ  االشْ رْسْ  غَ يَگلَعْ 

وارْ قَسْ من  ما  و  ــدْ  هَ ــصْ  لَ من  أمــا 

ــارْ فَّ ــمْ الغَ لي ــياتْ الحْ ــة رَبْ االشْ مَ كْ حَ

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

رُوا كْ سَ مْ  تْهُ قَوَّ طجيجْ  من  اجه  ومَّ

بْرُوا غَ موقُه  غَ في  ماهْ  وشْ  اوْحُ كداكْ  و 

ــادْرُوا غ ــمْ  بْهُ راكَ امْ مــع  ــة  رِيَّ البَحْ و 

ــرُوا سْ يَنْكَ االقْراصــن  ــى  عل ــي  بِ تَقْ إال 

ورْ فُ ظْ دامْ مَ بْلْ من الفْ ورَة حَ ابْقاتْ في صُ

ورْ سُ كْ تافْ مَ ضامْ الكْ عابْ من عادْ من اعْ

القبورْ ونْ  ابْطُ دا  العْ نايَزْ  بَجْ نْ  جْ السَّ و 

قادَرْ المْ من  ي  يشِ كِ يَشْ ال  ه  سُ نَفْ إيْلُومْ 

رْ ناگَ الشْ و  رافْ  االجْ و  ليلْ  و  يافْ  الحْ و 

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

نارَة امْ من  حالْ  اشْ فى  اطْ شافُه   ً دا بَعْ

شارَة لُه  اضحى  من  ه  قُ واعْ اسْ ه  قُ حْ سَ

ــفــارَة ة قِ ـــرْ صــارْ مــدَّ و مــا مــن وَكْ

ــارَة االم ه  ــدُ بي اعْ فــي  ــرْ  سَ لْهــا  عَ أجْ

ابْــشــارَة الميرْ  و  ـــزَّاهْ  عَ رْ  ساكَ لَعْ
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يْرْ ضَ من  إيْخافْ  ما  هْ  اللـَّ دْ  شَ هْ  ابْيَدُّ من 

يرْ التَّيْسِ لْطانَنَّا  لسُ لْكْ  المُ ولْ  مُ هابْ 

بيرْ الكْ قامْ  امْ ما  شْ الغَ قُومْ  وا  قُ إيْلَحْ ما 

سْ في صحو النْهارْ يُنْكارْ مْ وْ الشَّ واشْ ضَ

ــرارْ اضْ و  قْ  مْ حُ بِهْ  من  إالَّ  بْ  دَّ إيكَ ما 

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

ــرْ يي تَغْ و  ــلْ  ي تَبْدِ ســادْ  الفْ مْ  ــوْ قَ رادوا 

ميرْ تَدْ و  تيتْ  تَشْ الْقاوْا  لُوا  هْ جَ ما  هْ مَ

ديرْ احْ ه  اللـَّ خــافْ  لْطانْ  السُّ ــوْال  لَ

إيحيرْ شْ  حْ الفَ قُومْ  هالكْ  في  نْ  كَ يَمْ ما 

بْتُورْ مْ مَ بَلْهُ حى أحْ مْ اضْ تْهُ دَ قْ ارْشاتْ عُ

ورْ سُ خْ مَ مْ  امْشالْهُ و  مْ  دَّ اتْهَ ابْناوْا  ما 

عورْ دْ مَ صيدْ  كنْ  هيلَمْ  دِّي  تْعَ مَ لْ  كُ

للفرارْ وا  يتْسابَقُ ي  الغاشِ إيْــراوْا  إلى 

شارْ عْ مَ لْ  كُ لْ  ايْمَ ودْ  حُ لَجْ من  دا  هكْ

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

رْ فَ يَظْ به  ــكْ  شَ ال  نَّى  يَتْمَ ما  ــلْ  كُ

رْ خَ ياتْ ليه تَسْ لْ أشْ و من إيخافْ اللّــه كُ

التْبَرْ خالَص  و  لَة  الرَّمْ بين  رْقُوا  إيْفَ وال 

رْ ناشَ أرْض  لْ  كُ عن  ناها  اسْ و  نُورْها  و 

نافَرْ قْ  الحَ من  ه  اخالگُ كــان  من  و 

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

الــوارِي قْ  الحَ إيْــبــارْزُوا  ما  مْ  أبْطالَهُ

ارِي الشَّ و  البايَعْ  على  مْ  كْ الحُ رابْ  اضْ و 

ــارِي الب ــه  ب ــه  لْقُ خَ ــمْ  لْ الحَ ــيام  اشْ و 

ارِي السَّ اللِّيلْ  في  ادْعاهْ  على  ادْعاهْ  و 

يَبْرى كــانْ  حالْ  مُ رْ  گَ أتَّعْ مْ  هُ رْحْ جَ

رة أُجْ ابْغيرْ  ة  مَ دْ خَ وا  مُ دْ خَ مْ  قاهُ ياشْ

رَى تَجْ به  اليُومْ  خافْ  البارَحْ  رِيبَة  اغْ

نايَرْ المْ تْ  تُوگَ من  ة  لْمَ الظَّ رْ  اتْفَ كما 

رْ فاجَ لْ  بكُ رَة  ــدْ الــقُ اتْهونْ  دا  كْ هَ و 

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

بالصــارِي ــوجْ  مُ فــي  ــنْ  فَ كجْ ــحْ  بَ يَصْ
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رْ سْ العُ وَقْتْ  بْرُه  صَ ولْ  أبْطُ الْقى  من  فازْ 

زْرْ جَ دَنْبُه  عقابْ  من  نْ  ومَ المُ ــوفْ  خُ

رْ دْ عُ يوجب  ما  عن  الخلف  لْ  هَ نَعْ  يَمْ ما 

يبَرْ و  حْ  فَ يَصْ يرْتُه  سِ لكْ  المَ رْفُوا  عَ

رِيرْ التَّحْ وا  حُ حْ إيْصَ لْ  هْ بالجَ زادُوا  قُومْ 

البيرْ مع  لْو  الدَّ حوفْ  وفُوا  ِيحُ إ فينْ 
والْ أمْ

حيقْ حامي من الجيرْ مْ اسْ هُ مْ عَ ما ادْراوْا اطْ

أمْطيرْ آيَــتْ  و  ــورْ  زَمُّ لي  تَخْ ولى  يالمُ

ــرارْ االضْ ــانْ  ازْم إالَّ  ة  الصحَّ زْ  إيْعَ ما 

كارْ كانْ يُشْ عْ المْ نْزَلْ وَاسْ نْدْ ضيقْ المَ عَ

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

يرْ للْمِ ثُوا  بَعْ دُوا  ـــدْ جَ تــابُــوا  قــالُــوا 

التَّدبيرْ بابْ  سْ  مَ يَنْطَ و  الحيلَة  يا  تَعْ

دة في اضميرْ ودْ ذا الوَخْ حُ ما كانَتْ للجْ

يشيرْ وال  ـــراة  امْ ة  مانْعَ ـــتْ  راحَ ما 

تْيارْ هْ اخْ ي اللـَّ ضِ بْدْ في ما يَقْ ما إيْلْ الْعَ

خبيرْ و  عليمْ  ــرْ  سَ ــلْ  ابْــكُ قْ  الحَ و 

يرْ شِ يالعْ فة  رَخْ ودْ  اتْعُ ة  دَّ الشَّ دْ  بَعْ

تَوْقيرْ المالكة  لحرم  لُوا  عْ جَ ال  من 

ييرْ التَّخْ عند  م  لْهُ هَ اجْ د  بَعْ مْ  يَّرْهُ خَ

رايَرْ فْ السْ رْ الكاشَ هْ بْ الدَّ جْ رْ عَ دَ من اعْ

رْ عامَ النْ  امْ وفُه  جُ لَعْ  يَطْ خاوِي  وفْ  إيحُ

باتَرْ مْ  سَ ارحيقْ  مْ  قاهُ اسْ ادْراوْا  اوْال 

البْرابَرْ في  فَرْقُوشْ  تَّى  حَ لِّي  اتْخَ لوْال 

رْ ياضَ الهْ ونَة  خُ اسْ زْ  ايْعَ ظامْ  العْ بَرْدْ  و 

دايَرْ رْبة من الغْ لى الشَّ شْ تَحْ طَ وعند العْ

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

رُورَة سْ مَ دا  العْ قلُوبْ  في  ة  عَ دْ الخَ و 

ورَة هُ مَشْ ة  قيقَ الحْ ــورَةْ  صُ تَبْقى  و 

يُورَة غْ مَ ي  شِ تَمْ ــمْ  ــوالَــهُ امْ ـــرَاوْا  ايْ

ورَة عُ سْ المَ كوْشاقْ  البِيدة  في  وا  ساحُ

كابَرْ و  بَرْ  ماصْ إال  ــراضْ  اغْ إيْنالْ  ما 

ــورة ادْشُ و  ــنْ  دايَ المْ و  ــاتْ  رْي القَ ــن  بي
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األوْزارْ ومْ  مُ اهْ تاتِي  صايَبْ  المْ رْ  اقْدَ على 

يارْ الغْ وَقْتْ  اتْفيد  حالْ  مُ ة  النْدامَ را 

جارْ لُه  نْ  إيكُ ليبُه  اطْ في  من  يا  قْ  مْ الحُ

بارْ االخْ إيجيبْ  وال  أبْداتُه  ايْفيقْ  ما 

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

ورْ إيدُ الوَقْتْ  و  رْ  دَ تنَحْ و  الرَّتْبا  لى  تَعْ

المبشــور ــور  الن باهــي  ــورد  ال ــال  يدب

ورْ فُ صْ وكْ العَ وكة خايْبَة شُ تَنْبى لَكْ شُ

البُورْ الْفاعْ  مْ  هُ ضْ بَعْ مْ  سَ مْ  نْهُ عَ يَطْ

شارْ اة و االعْ خى بالزْكَ لْ من الَّ يَسْ تْهَ ياسْ

بارْ االكْ ارْقابْ  على  بْيانْ  الصَّ دَنْبْ  راحْ 

التَّنْحارْ ها  توَجْ مَ لْتْ  گَ نَعْ بَــلْ  كن 

رارْ يُورْ االحْ وهْ أطْ مُ لْ دَهْ جَ أوْ فَرْگ من الحْ

زَّارْ غَ ليثْ  نْ  عْ طَ شاتُهُ  نْ  عَ أطْ بازْ  لْ  كُ

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

البْصايَرْ رْ  تَتْنَوَّ بْ  واهَ المْ رْ  اقْدَ على  و 

رْ قاطَ راحْ  الجْ دَمْ  و  حْ  مْ السَّ ونْ  إيهُ وال 

رْ الخاطَ فى  اصْ نُّه  عَ ــنْ  وايَ إيْميَّزْ  لُوْ 

رْ ه على المناحَ يفُ رْبَة سِ سْ ابْضَ تَّى إيحَ حَ

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

جهورَة المَ قيقة  الحْ لَ  أهْ بْر  الكُ على 

المنشورة العبيقة  الطيبة  الريحة  و 

ورَة طُ عْ مَ انْسايَمْ  ال  ابْهيجْ  ــونْ  لُ ال 

الــورَى من  ــيَّ  فِ ا  ــوْ وِي ــدْ يَ الخاوة  دْ  بَعْ

رُورَة اضْ سادْ  الفْ عا  يَسْ من  لْ  تْهَ يَسْ و 

ورَة كُ الدْ ة  دَمْ في  وانْ  النَّسْ دَنْبْ  راحْ  و 

ورَة صُ ابْغيرْ  نا  شِ فانة  خْ سَ ة  شَ داهْ

إيساقَرْ رُه  ناجْ بَخْ خالَبْ  مْ ال  مْ  شَ الخْ

رْ دامَ وعْ  الجْ من  ونْ  ابْطُ و  يمْ  الضّ رافَدْ 

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

ورَة كالنَّاعُ ــمْ  ــدهُ وع ــمْ  رْهُ ــوَّ ــضَ إي
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يرْ وِ التَّصْ في  المالكة  ة  لْمَ كَ باتَتْ  لَوْ 

بيرْ بْ اكْ جْ ه عَ سُ مْ و يبانْ لُه في نَفْ ظَ يَعْ

يرْ دِ بَهْ لَمْ  يزَگْ و  إيْزيمْ  ما  هْ مَ يَبْغي 

يرْ إيدِ كيفْ  ة  لْمَ الكَ دارَتْ  إال  ــوفْ  شُ

ورْ حُ مَسْ دْ  وَغْ لْ  كُ تْ  تَرْكَ نْيا  الدُّ ة  جَ بَهْ

ورْ مُ عْ لْ جونْ مَ رْ األرْضْ في كُ هْ ما على ظَ

ورْ الحُ نَّة  ابْجَ ــا  ــيَّ األوْلِ ـــرامْ  االكْ دُونْ 

رارْ تَحْ التْ  احْ  ً دا بَعْ ة  لَدَّ في  الحْ  اصْ ال 

ارْ ضَّ الگُ غلى  اوْا  وكَّ و  غاوْا  اطْ و  اتجبروا 

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

صارْ لضيعة  رْ  جَ الحْ في  وبْ  دُ الكْ حارَتْ 

قارْ يُحْ و  يَنْزَلْ  وابْ  الصْ في  فَرَّطْ  من 

نْكارْ المُ و  اللَة  بالضْ ــاتْ  ادْع ومْ  كقُ

الوْعارْ و  نْعْ  المَ على  ها  دْ وعْ افْراقْها 

ارْ بَشَّ فالْ  و  دعا  التَّوْسالْ  هدا  لْت  عَ أجْ

ــارْ زَهَّ ة  بْسَ العَ دْ  عاگَ ــدْ  أسَ بَحْ  يَصْ

زَّارْ عَ بَعْ  اسْ لْ  كُ جيدْ  فُوقْ  من  لُه  رَجْ

أقْطارْ ــلْ  كُ ياتَلْ  أسْ ناقْها  اعْ دْ  أتْمَ

فارْ تَلْ  يَقْ الشجاعة  في  شْ  الْمُ ديدْ  اشْ

البْصيرَة لَ  اهْ بِي  يَسْ ابْهاها  نْ  سْ حُ كادْ 

قيرَة احْ الفانْيَة  ورْتْها  صُ عن  نا  اغْ من 

ــرْة اقْصي هــا  ايَّامْ و  تْها  وَ ــهْ شَ ــوا  لُ بَدْ

عايَرْ وبْ بالمْ گُ عْ حْ المَ دْ لْ في المَ و ال فَضْ

ــادَرْ ق ــمْ  هُ الكْ بَهْ ــى  ول المُ ادْراوْا  ــا  م

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

ورَة مُ طْ مَ رْ  مَّ إيْعَ ما  ــوعْ  جُ تَلْ  يَقْ ما 

ــورَة الكُ زَيْ  ــوا  ـبُ يلَعْ ــانْ  بْي الصَّ ــهْ  بِ

ورَة نجُ المَ رِيقْ  الطَّ في  ماتْ  اعْ و  تْ  تَلْفَ

ورَة قُ فْ مَ تْ  بْحَ صَ و  نْيا  تَغْ مَسْ باتَتْ 

رْ دامَ للمْ يرْ  مِ تَدْ و  لْطانْ  للسُّ جابْ  أحْ

رَا ــوَ اللُّ مــن  ــرى  العْ و  هــا  أمامْ ــوعْ  الجُ
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مارْ يدْ عاهْ  امْ من  إالَّ  زْلُه  غَ جْ  انْسَ ما 

ــارْ ــه دين ــالْ في ــرْ يُق فَ ــوعْ أصْ ب طْ لْ مَ كُ

قَمارْ سابْ  إينَحْ وُّه  ضَ أبْزَغْ  مْ  نَجْ لْ  كُ و 

طارْ  ولْ يا راوِي و عرَفْ ما في هادْ االشْ جُ

ادْرارْ و  النْظامْ  ابْديعْ  من  ياقُوتْ  اتْصيبْ 

ارْ هَّ يالقَ رْ  النَّصْ بريحْ  مامْ  الهْ غيتْ 

رْ دْ الصَّ طْ  الوَسْ البْياتْ  ذا  مْ  ضَ راوِي  يا 

ــرْ كْ الفَ ــومْ  نُ ة  ــدَ ي الْدِ هــا  بنْغامْ ــظْ  يَقَ

تْرْ السَّ لْ  ابْجَ يدْ  صِ لَقْ مْ  للنَّاظَ ادْعي  و 

رْ هْ الشَّ أتْمامْ  نْدْ  عَ نَتْهاتْ  و  لَتْ  مْ إنْكَ

رْ ــتْهَ شَ ــمْ المُ ظي ــة العْ رْمَ رَمْضــانْ و حُ

رْ دامَ ليفْ  احْ ه  بْعُ طَ من  لُه  دْ  تَنْجَ اسْ وال 

رْ واهَ للجْ بْ  يَنْسَ ه  يقُ قِ اعْ دْ  قْ عَ لْ  كُ و 

ــرْ ــلْ ناهَ ــدْ ني ــعْ مــن المــا يَنْعَ لْ نَبْ و كُ

رْ ناضَ و  ابْياتْها  أقْفالْ  مْ  هْ بالفَ لْ  حُ و 

ادْخايَرْ ة  الرَّايْقَ نى  عْ المَ تَبْرَ  من  وتصيب 

بابَرْ الجْ و  غاتْ  الطُّ في  تُه  وْ ادْعَ دْ  نَفَّ و 

ــرَة كْ نَشْ ــقامَ ــا نديمْ لَسْ لْهــا ي عَ و اجْ

ــي يَبْرَى عانِ ــلْ بَمْ لي ــي اعْ و اتْشــافِي اللِّ

ــرة مْ غَ يَلْقــى  وال  ذا  ــهْ  لي ــزَلْ  يَن ــا  م

ــرة طْ الفَ ــدْ  بعي ــالمْ  االسْ ــرْحْ  فَ ــة  لِيلَ

ــرَّا ــرُوفْ ال ــه و ســرْ احْ ــدْ و بركتُ و العي

ــوْرا ال ــقْ  خــالَ يــا  و  نُوبْنا  لدْ ــرْ  ــفَ يَــغْ

انتهت القصيدة

008 : يقال كذلك “مصخورة... أو مشجورة“.

023 : وقفنا على نص آخر يختم فيه العروبي بردمتين الثانية هي “و اعزم بشتات من تعرض لشروره“.

111 : إن هذا البيت ال يوجد في نصوص أخرى كما أنه مختلف في جهة أخرى :

دون صدر السيف اللّي شانت الضماير الحق ما ليه اصديق في ذا الزمان يدكار     

171 : و في نص آخر نقرأ الغطاء على الشكل اآلتي : “و السيف لذنب كل متعدي تكفيه“.

مالحظة :  هناك عدة نصوص تختلف في ترتيب األقسام و األبيات.
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ــزَّاتْ حَ يُــومْ  في  نِي  عْ يَنْفَ االَّ  بيبْ  الحْ

بُه  ماتْ سْ ــه  انْحَ نَنْســاهْ  و  نَتْرَكْ  حسُّ

يباتْ و  لْ  ايْضَ ي  رُوحِ عَ  امْ وَلْفْ  لي  كانْ 

ــياتْ االشْ رَبْ  ــه  ب ــي  رَّفْنِ ِيعَ إ رادْ  ــنْ  ني امْ

ليالتْ سْ  مْ خَ و  إيْلي  ايَّامْ  رَبْعْ  ضا  القْ في 

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

ــتْ سْ انْكَ ــارْ  بالع ــة  تَ لَوْ امْ ــوَة  رَبْ ــنْ  مَّ كَ

زَوَّقْـتْ و  تْ  بَّصْ گَ و  دارْها  اجْ نْتْ  صَّ حَ

يَنْبَتْ اللِّي  الغرس  ها  أرْضْ في  اغرست  و 

تْ نَعْ اصْ اتْحاف  عن  ادْبــاج  من  ا  لَمَّ كُ

يث دِ ينْ هدْ الحْ نْعة  في الحِ كيتْ لألهل الصَّ احْ

تِيتْ بال  البْنِي  ذا  لي  قالُوا  خسارة  يا 

لِّيتْ عَ و  وارَها  اسْ تْ  يَّدْ شَ لْ  باطَ غير 

ــوم فيها شــي لُوالتْ ــوا اليُ رْجُ ــن خَ لَكِ

تُه كلفْ من  لْ  غَ قَلْبِي  عن  لْ  مَّ انْحَ الشْ 

رْتُه شَ اعْ عن  تَبْتْ  و  زَلِّيتْ  ي  راسِ دْ  انْعَ

ــه رْتُ ة وال انْكَ ــدَ قي ــه اعْ ــتْ علي رَقْ ــا اخْ م

رْتُه كَ د سيدي جاني عن ما اعْطى اشْ وَعْ

ــه رْتُ انْظَ اوْال  ــرْنِي  باشَ ــا  م ــي  لْنِ ماوْصَ

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

رْفاتْ الغُ و  نازَه  امْ ها  أرْضْ في  بنيت  و 

اتْ الخصَّ و  قاقِي  السْ في  رِّيتْ  جَ الماء  و 

يناتْ و ورْداتْ ــمِ ــبْ ياسْ ي ــلْ الطِّ مــن جَ

رَّاتْ القْ ل  اهْ يُونْ  اعْ زِينْها  في  وا  دُ هْ شَ

اوْتــاتْ نايَنْ  امْ عرْفُوها  و  ارْ  ــدَّ ال قَلّبُه 

يناتْ المِ ها  الْساسْ تْ  تَحْ تُرْبَة  من  فُوقْ 

ــوك بتْباتْ ــا ننصحُ ن عَ ــو اتْشــاوْرَتْ امْ لُ
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يْهاتْ هَ د  حَ ورْ  بحُ سفون  دُون  ل  ادْخَ من 

البِيداتْ ه  اتَّلْفُ بير  اخْ دُونْ  ر  فَ السْ و 

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

سلت انا  إال  غير  رِي  مْ عُ فن  لْ  خَ ندْ ما 

تْ فَتَّشْ و  سألت  و  ث  ابْحَ دالي  ما  و 

تْ مَ تَّشْ و  فيها  رْتْ  سَ اخْ اللِّي  ة  لْعَ السَّ

رَّبْتْ جَ ــا  أمَّ بَعدْ  يتْ  طِ اخْ ــايَ  ان واال 

النْعوتْ خالْفينْ  امْ نافْ  اصْ و  دِي  هَ أنواعْ 

بْتُوتْ مَ دِيْ  الدِّي  غير  مْ  تْهُ نْعَ صَ قُومْ 

وتْ ة و النْفاقْ و بهُ عَ دْ يينْ على الخَ وَصْ امْ

البيتاتْ من  ول  اتْقُ و  اللِي  احْ نْ  اتْظُ من 

وادّاتْ امْ ابْشي  بَّة  حَ المْ من  دُّه  اتْوَ إلى 

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

ــاتْ ــه الهمَّ ــه لي ضعُ ــار إيْخَ ين ــولْ الدِّ م

ــناتْ سْ ــة حَ عَ دْ ــومْ الخَ ــد قُ ن ســياتُه عَ

لْتة الفَ دْ  بَعْ عْ  مْ الطَّ لُه  صّ حَ من  ة  قَرْحَ

تُه صنَعْ في  نجيم  و  فارَسْ  دْ  واحَ لْ  كُ

رُقْتُه أطْ جابْتُه  االَّ  ــنْ  فَ ــلْ  اخَ ــدَّ ال يا 

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

رْتَة المَ و  ة  الرَّاحَ صولْتُه  في  ضاقْ  من 

ي يَرْتى فِ عْ نينْ عن ضُ يبْ اللِّي احْ ما انْصِ

تَة ــمْ شَ ماهــي  ــبابْها  اسْ ــي  لْنِ قَّ إيعَ

نُوْتى إلى  ــدْ  حَ خــالگْ  في  عْ  طَ نَقْ ما 

تْ امَ الصَّ رْ  جَ الحْ لْدْ  صَ مْ  لْهُ بَنْواجَ وبْ  إيدُ

تْ شاحَ لْدْ  جَ ن  كَ تَنْدى  ما  حْ  اترْشَ ما 

إيْكافَتْ من  مْ  فيهُ ما  زَّة  الحَ ة  ساعَ في 

تُه قْ اتْمَ رْفْتُه  عَ امْ في  ساعة  لْ  مَّ اتْكَ إال 

تُّه شمَ بِي  صاحْ الْقا  لمن  ولْ  ايْقُ أمْشى 

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

تُه ــوْ سَ اكْ و  ــه  مالُ و  ــه  تُ لصحْ ــاقْ  انْف

ــه وتُ ــاسْ أخُّ ــعْ النَّ ــبْ تَرْجَ ري ــو كانْ اغْ ل



201التاتية

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

يَّاتْ سِ بال  ضْ  اينَبْغَ المال  اقْليل  و 

اتْ بَهَّ و  تَّالْ  خَ إيْصيرْ  تْ  كُ يسْ إلى 

نِّيتْ اتْمَ ما  أتْنالْ  اتْنينْ  بُوكْ  حْ إيْصَ إلى 

يتْ ضا اتْبَقِّ رُوكْ اتْنينْ على الفْ جْ إلى إيْهَ

رِيتْ ما  لْ  كُ زْ  عَ ما  هُ ة  حَّ الصَّ و  المالْ 

اتْ الــدّ ة  حَّ ابْصَ ــي  زاهِ ه  ــدُّ حَ ما  يَنْبْغا 

ياتْ االشْ مين  فاهْ يا  لي  رى  اجْ داكْ  كْ هَ

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

غلَبْتِي و  ــكْ  ــالمَ اعْ ــرْ  انْــصَ ــي  رَبِّ إلــى 

ــي تَّنْتِ مَ ودُه  ــدُ ابْ مــن  ــه  ي يَبْغِ ــكْ  فَ عْ ضَ

ــي بْتِ ارْكَ و  كْ  ــدَ بي ــمْ  رِي الكْ ــدْ  شَ اال  و 

انْــزَلْــتِــي و  ــكْ  ــنَّ عَ ــانْ  ــزْم ال دارْ  إال  و 

حيالتْ قْ  إيْحُ الَّ  من  بحالي  شيمْ  الغْ

اتْ حَّ شَ ابْنابْ  جانا  اللِّي  لَوْشيقْ  الزْم 

شاتْ بنهْ لْ  حَ اكْ إالَّ  ي  راطِ اسْ إيْردْ  ما 

موتُه ــوى  اسْ مْ  هُ نْدْ عَ ه  عيشُ ــوى  أسْ

وتُه صُ من  وا  تْعاضُ يَسْ وِي  ــدْ يَ واللّي 

ياتي ليك  اقْريب  أبعيد  كان  ما  ــلْ  كُ

العاتِي بَلْ  كالجْ مْ  نْهُ عَ لَكْ  تَقْ ودْ  إيْعُ

ــي ــا إيْواتِ ــمْ م ــرْ داهُ قْ ــقامْ و الفَ و السْ

رَبْتُه أغْ ليلْتُه  من  رَفْ  يَعْ لْ  طَ يَعْ غيرْ 

بْتُه ارْكُ خانْتُه  اللِّي  نْ  وَ عَ نْ  سَ يَحْ ه  اللـَّ

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

اللِّيْتْ رْبْ  بضَ ماغْ  الدْ على  دى  العْ رَبْ  اضْ

زيتْ اخْ ول  يقُ بِك  جادْ  ولْ  اتْقُ لِّيه  من 

ــتْ ــمْ و تَصوي خي ــوا ابْتَفْ رْتُ ــكْ إيْزَغْ لي اعْ

ــتْ ري تَمْ ــقيوَكْ  ويْسْ ــوا  تُ وْ إيغَ ــكْ  لي اعْ

قُوتُه ابْطيبْ  ه  قُ مْ حُ من  يانُه  دْ عُ دْ  إيْوَ

وتُه حُ ظامْ  اعْ ه  لْقُ حَ ة  دَ قْ عَ في  لُه  أنْلُوحْ 

ــه وتُ ــونْ غُ ــا إيْكُ والن ــة مُ ي مِ ــلْ الحْ اقْلي

تُه وْ ــهَ ــدارْ اشْ ــرْ تَنْ قي ــى الفْ و حــرام عل

ــلْ و مقيتْ مْ باسَ ــى اقْلُوبْهُ و اتْعــودْ عل
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راتْ كُ فيه  ادَرْتْ  النَّافَضْ  نْدْ  بالوَ ليتْ  امْ

وهْ لُوْشاتْ ي من شي اوْجُ بَّلْ غاشِ إال إيْگَ

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

قيتْ اشْ راكْ  با  دْ جَ بالد  في  حــارَثْ  يا 

البيتْ ــصْ  گَ صابَة  بالخْ ــعْ  فَ ــدْ يَ إال 

كيتْ احْ شين  مْ  هَ يَفْ ديدْ  الشْ الفالَّحْ 

ولِّيتْ أكما  بْ  اتْحَ ما  دُونْ  عْ  تَرْجَ ما 

الَّتْ العُ من  إيْداوِيكْ  بِيبْ  اطْ إيْجيكْ  إلى 

ــالَّتْ حُ اعليه  ــرُوغْ  ــفْ مَ من  ــرَّكْ  إيْــغُ ال 

ورْ ووْقاتْ هُ نة أشْ لَفْ ديكْ السْ ثيلْ من يَعْ امْ

نِيتْ غالَّتْ جارْ  وال اجْ تْ من اشْ رَسْ ما اغْ

االبْياتْ مينْ  للفاهْ ه  أقْياسُ ديثْ  الحْ و 

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

ييتْ تَحْ اسْ واتْ  مَ السْ ــعْ  رافَ من  لَــوْال 

يتْ دِّ مَ بها  لو  ــوامْ  أقْ بَة  جعْ يدي  في 

لْتُه عَ اشْ ه  انْخرْجُ باشْ  اللِّي  تِيلْ  الفْ و 

تُه بَهْ اجْ عن  ــوزَن  نُ تَّى  حَ وِي  نَكْ ليس 

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

تِي ازْرَعْ ينْ  شِ في  ريمْ  الكْ على  لْفْ  الخُ

يَنْبَتْ لَكْ ما في ديكْ البْالدْ شينْ اغرستي

طرَقْتِي في  رايَسْ  كيمْ  احْ ألنِي  رَفْ  يَعْ

تِي مْ أنْدَ ولْ  تقُ و  ابْــداكْ  ي  كِ تَشْ تَّى  حَ

تْ شاعَ فيهْ  اللْ  لَعْ دْ  تُوْجَ ثُه  اتْبَحْ إال 

تْ ازْرَگْ تُه  لْوْ وكَ فُوقْ  من  ه  لْدُ جَ أبْياضْ 

تْ تاجَ احْ إال  ليلَة  في  دار  ي  شِّ إيْعَ ما 

طبتُه احْ ودْها  عُ ال  لْتُه  كَ رْها  اثْمَ ال 

تُه مْ دَ اخْ في  شْ  بالغُ يَنْوِي  من  ارْبَحْ  ما 

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

ــه لِقاتُ خْ مُ ــو  جُ اهْ ــى  عل ــي  إيعاقَبْنِ

داتُــه في  ه  لْكُ اتْهَ ها  فُمْ قابَلْ  من 

تِي دْ صَ ــالن احْ ــوك غي ح شُ ازْرَعــتْ القمْ
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ــتْ ارْبي ــرْ  بْ الصَّ و  ة  فَ ســاعْ بالمْ ــي  نِّ الكَ

جازِيتْ
أُ سانْ  الحْ حابْ  الصْ مع  وَدِّيــتْ 

لَبْيُوتْ ارْكانْ  رَة  شْ العَ و  بَّة  حَ المْ دْ  حَ و 

وتْ مُ بهْ اوْراهْ  للباقِي  رْ  فَ يَحْ رَجْ  اخْ من 

لُوتْ عاه مَسْ بَة امْ ي و جْ رْ حاضِ يبْ الخُ اتْصِ

ة و النْفاقْ اتْنْشاتْ عَ دْ مْ على الخَ رْتْهُ شَ اعْ

داتْ قْ تُه العُ تْ عن ابلَحْ دَّ لْ و انشَ صَ من احْ

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

اتْخاوِيتْ دْ  هْ بالعَ عاهْ  امْ ــدْ  واحَ نْ  كمَّ

ديثْ عَ عادى  من  و  ابْغا  اللِّي  بغيتْ  و 

يتْ فِّ گَ أنا   قالْ  و  تُه  حاجْ قضى  نينْ  أمْ

يتْ تواعِ و  ا  فَّ گَ دْ  بَعْ وْ  هْ السَّ نَ  امْ تْ  فَقْ

ي و اتجافِيتْ مِ رْسْ قْ افْضى مَ المْ الحَ على اكْ

وِيتْ انْكْ به  ييتْ  احْ دْ  عُ الماء  قالْ  كيفْ 

تأديتْ ما  أكْ ــادِي  ن نِّي  عَ ــبْ  واجَ كــانْ 

ــه فاتُ اخْ ليــس  ــي  اعاليل ــي  ابْالن مــن 

باتُه امْ في  لْ  طَ يَعْ ــرْدال  ال خير  لكن 

قالتْ ديثْ و المْ وتْ و الحْ على الما و القُ

ماتْ المْ إيبْلَغْ  طاحْ  إال  فيه  وهْ  خُ باشْ 

دَقَّاتْ ماغْ  الدْ في  لُه  رَحْ  يَطْ لْ  فَ يَغْ غيرْ 

تُه بَكْ اشْ بُه  احْ صَ عن  بْ   ناصَ دْ  واحَ لْ  كُ

ــه ــه ال ارْقَبْتُ ي دِ ــه يَفْ ــرْ ال مالُ مــن اليْسَ

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

يتُه رْضِ و  ه  شرطُ التْفاقْ  على  قبلتْ  و 

ــه لِّيتُ و  ــرِي  امْ و  ــه  تُ لطاعْ ــتْ  فْ نصَ و 

مارِيتُه تَّى  حَ غــابْ  وْ  الجَ يامْ  اغْ في 

يتُه قِ اسْ و  تُه  مْ عَ اطْ ما  يبْ  انْصِ ورْ  سُ خْ مَ

يتُه انْهِ وْ  اللُّهْ على  اللِّي  نِي  رَهْ اكْ وال 

ــقيتُه اسْ ــي  يااليْمِ ــدِي  بي گادِي  ــرْ  مْ جَ

رِيتُه اقْ ما  صانْ  النُّقْ لْمْ  عَ ي  راسِ بْتْ  صَ

ــه رِّيتُ جَ ودُه  ــدُ ب فــي  ــقْ  حي امْ ــحيقْ  اسْ

ــوا فاتُ ــة  بَّ حَ المْ ــقْ  حَ ــوْ  رِي يَدْ ــي   اللِّ و 
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يَّاتْ حَ بين  النُومْ  بِهْ  يَزْلَغْ  من  ثيلْ  امْ

تاتْ تَشْ تْتُه  إيْشَ نْدْ  الهَ في  ه  خُ إيْنَفْ إلى 

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

حافِيتْ إلى  لْبْ  القَ لْ  حَ اكْ بْنِي  سَ تَحْ ال 

يتْ افْجِ لْبْ  القَ مْ  هَ ادْوِيتْ  إلى  لُومْ  عْ مَ

زِيتْ فُوقه  تْ  لْعَ طَ و  ارْسا  الماء  لْ  تُقْ من 

كيتْ احْ كيفْ  ي  ناجِ سارْ  بْعْ  الطَّ زِينْ  و 

اتْ فَّ لْتْ گَ رى و قُ ريتْ اخْ ة و شْ لْعَ تْ سَ بَعْ

راتْ ومْ باشْ نَشْ تْ على السُّ مْ تْها و زطَ تَرْكْ

وهْ و اللَّبْســاتْ ــون و الوْجُ ــي السُّ واوْنِ أغْ

يفــاتْ ــنْ صِ ــة ابْزِي لَ ــن الرَّجْ ــرَّقْ بي ال اتْفَ

رْباتْ كُ بابْ  االحْ من  دْ  حَ نِّي  عَ فجى  ما 

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

ــه تُ اقْبَضْ ــزْ  اليَبْرِي مــن  ــارْ  دين مــن  ــا  م

تُه جبَدْ و  ه  ادْفُعُ على  تْ  اوْقَفْ منين  و 

تُه جْ هْ امْ لُه  وبْ  اتْــدُ مْ  زَفْراتْهُ من  غيرْ 

تُه مْ هَ اشْ يَلْتْقا  نْ  المَ الخارَقْ  مْ  هُ مْ سَ

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

كاتِي اسْ في  رَّكْ  ضَ و  تِي  كلَمْ في  كْ  عَ نَفْ

ليعاتِي مْ  ظَ تَعْ رِّي  سَ تْ  تَمْ اكْ انَيا  وال 

ــي ــــقْ واتِ ــا زاهَ ــه ــــالتْ رَيْ ــارْ اعْ لــلــنَّ

ناتِي عْ مَ مْ  افْهَ و  ولْ  جُ دْ  هْ صَ ه  قُ مالَحْ

رِيتُه تْ في النُّوبْ اللَّوْلة اشْ يبْ ما بَعْ انْصِ

يتُه ضِ احْ ما  المالْ  راسْ  و  ضاعْ  لْ  ضْ الفَ

ليتُه اجْ ابْقى  اللِّي  و  أدَّاوْهْ  تْ  عْ مَ اجْ ما 

بْتُه عيفْ صَ بْدْ الضُ هْ و في العَ الخيرْ في اللـَّ

رَفْتُه اعْ نْزْلي  المَ ه  اللـَّ مْ  كْ حُ جاء  يُومْ 

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

ــدارَتْ انْ النّفس  على  اتْــالوْتُــه  تَرني  و 

طارَتْ ه  هُ وجَ على  تُه  باغْ اصْ انْصيب 

لْقاتِي مَ ــيــتِــي  ابْــغِ ــى  إل ــداكْ  ــغْ مَ
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تُه قَلَّدْ ــي  رُومِ دْ  مْ غَ في  صــارَمْ  نْ  مَّ كَ

رَّدْتُه جَ و  اللْطامْ  في  تُه  تَجْ احْ منين  و 

رْساتْ الفُ و  و  دُ إيوَكْ راتْ  الغَ ولْ  طُ يُومْ 

رْباتْ ابْسُ ه  يَتْألَّفُ حينْ  مْ  تْهُ مَ ال  مزينْ 

الحاتْ السْ و  خيلْ  و  المالْ  و  سيبة  الكْ

ــوكاتْ بمُ ــة  ارْيَ الضَّ ــزانْ  بي ــسْ  يَّ اتْقَ ال 

ــالتْ صْ لِمــي ابْخَ ــي و الدّ رْبِ ــوِّي عَ ال تسَ

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

ــتِــي ــرَّطْ فَ و  فيكْ  ــــراتْ  اجْ اهللا  ــو  إي

تِي سلَمْ و  نُّه  مَ انْــجــاتْ  كْ  يَـــدَّ إلــى 

تِي ــفْ ــا شَ ــرَكْ م ــدْ غي ــى فــي يَ نَّ ال تَتْمَ

اگبَلْتِي عاد  مْ  ورْهُ لشُ عادْ  اللِّي  مْ  وْ القَ

زْناتْ خَ صابْ  نامْ  لمن  سارْ  ما  لُه  سارْ 

والتْ صُ زْ  عَ قْ  الحَ و  درَكْ  و  رى  اشْ و  باعْ 

ــامْ فُرْجاتْ ــا شــافْ ق رْحــة شــالَّ م بالفَ

ــتْ ــدْ الْفايَ نْ ــي مــن الهَ قِ ــبُه بَنْدْ سْ انْحَ

انْدارَتْ سامْ  الحْ طْ  رَهْ في  ة  لْخَ كَ بَرْ  نَجْ

راتة السْ د  اتْوكَّ فخر  و  الميزْ  ة  ساعَ و 

باإلغاتة تاجْ  حْ مَ اللِّي  كتاف  وا  نْدُ إيْسَ

راتة المْ ة  ساعَ في  وا  دُ اتْوَجْ حبيب  وال 

وتُه انْعُ في  بْلْ  الشَّ مع  ديبْ  ثَّلْ  اتْمَ وال 

بْتُه انْسَ ــدارْ  اقْ عن  لُه  فَعْ ــي  آدامِ ل  كُ

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

الْهاتُه في  ينَكْ  ايْمِ بَعْ  للسْ يتِي  ادْحِ و 

واتُه اشْ و  لْبَكْ  قَ واتْ  اكْ ة  لْعَ الخَ اتْصيبْ 

نْياتُه تمَ و  ـــه  ـــرَوْتُ امْ ــلْ  ــرج ال ـــزْ  عَ

هاتُه شي  رْفَكْ  طَ في  إلى  ولُوا  إيقُ ليكْ 

ياقُوتْ و  رْ  وهَ جُ و  ــرَّدْ  زْمَ و  ــبْ  اذْهَ من 

رِينْ الرْتُوتْ نْطْ قَ وايَجْ المْ بَحْ من الخْ و اصْ

ــوتْ ــة و مفرْصــداتْ التْيُ ــرْ و األل مْ بالخَ

يَّة اللِّي ســارَتْ ضِ ــد ذا القْ ــا من بَعْ ما ن

فاتوا قبلك  من  شي  فيك  ما  إال  و 
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واتْ البْناتْ نُّه اصْ ه ظَ عُ مْ ه سَ خيرْ نيفُ اشْ

قاتْ لْ تسْ سَ ة لُو بالعْ جَ دْ لى الحَ كيفْ تَحْ

رْباتْ وقْ رُوسْ حَ طارَة فُ بْ من غيرْ اشْ اللَّعْ

ــي بْتِ دَ اكْ ــه  في ــه  طُ اتْزَطْ ــي  اللِّ لْ  ــوْ القَ

ــتِــي ادْرَكْ به  ــالً  اهَ ــتَ  انْ اللِّي  نْ  الفَ و 

ــي نْتِ فَّ حَ ــه  ياهُ امْ مــن  ــي  اللِّ ــرْ  البَحْ و 

ــي تِ وَّجْ خَ ــه  والُ أمْ مــن  ــي  اللِّ ــزْ  نْ الكَ و 

اتْ ــمَّ الشَّ ــا  ي و  بِهــا  ــا  تَتكاف ــكْ  نِيْتَ

باتْ الخْ يلْ  أصِ يا  مْ  هُ باعْ الطْ كْ  بْعَ طَ رامْ 

واتْ ــطْ سَ ــمْ  لهُ ــال  ب ــي  لْتِنِ بَدَّ ــنْ  نِي امْ

التقاتْ كنز  و  ة  رَفْعَ نْدِي  عَ نْتِي  كُ ازْمانْ 

واتْ ميع االصْ كْ رَبِّي اسْ حَ ضْ ِيفَ نِينْ رادْ إ أمْ

تُه تَحْ صيرْ  الحْ غيرْ  ه  راسُ بَرْ  يَجْ فاقْ 

تُه دْ ــرْ فــي شــهَ ــلْ مايُوْجــادْ المَ و النْحَ

ــرْتُه شَ ثَّلْتْ في اعْ ــى أدم مَ داكْ ابْن كْ هَ

يتِي ــدِّ سَ ــه  اقْفالُ ــا  ي الحْ ــابْ  ب ــنْ  لكْ

ــي اتْبَرِّيتِ ــقاهْ  اشْ مــن  و  ــرُه  ي خِ ــي  لْتِ كَ

رِيــتــي ــن  ــايَ ش ــن  ع ــال  م و  ــى  ــل احْ

آدِيتِي شينْ  ادْخــايْــرُه  من  صْ  يَنْقُ ما 

ــة قاتَ المْ و  صــانْ  النُّقْ ــوم  قُ ــع  يالتَّابَ

بالتْباتَة ــرُوفْ  إي طبيه  من  يَّبْ  طِ لْ  كُ

ــة راتَ مْ المْ ــهْ ــا سَ ــي ي لْبِ ــكْ قَ لَّ ــادْ مَ ع

يتُه افْشِ وال  رِّي  سَ خابَعْ  امْ في  صايْنَكْ 

ــه يتُ ابْغِ ــا  م ــي  اللِّ و  ــدايَ  لعْ ــكْ  وَرْتَ

يتِي تِي و عمِ ــفْ ــي فيــك بعــد شَ ن فِ يَكْ

انتهت القصيدة

مالحظة : ال توجد أبيات بعد العروبي األخير في مخطوطات أخرى.
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امْ لُوعْ رَسَّ ادْ على السْ يفْ الزّ عِ ما من اضْ

نْ يُسامْ لْ الفَ ةْ هَ يمَ ينْ في سِ كِ فاهْ مَسْ أكْ

ــولْ يُتْهامْ ضُ ــة بالفْ يرْ ابْضاعَ ــرْ ابْغِ تاجَ

ــنْ في ازْحامْ لي تْبُوهْ الواصْ ــا كَ لْ م ماوْصَ

زامْ ــدْ الحْ ــة يَشَ مَ دْ ــرَةْ للخَ ــعْ بأُجْ طامَ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

ودْ األيَّامْ ــعُ ي سْ ــرْ و يراجِ بْ ــدْ بالصَّ تْهَ يَجْ

وامْ ــاسْ الحالْ كمن أعْ مْ ن دَ ولْ اخْ وال إيْقُ

المْ ثيرْ المْ ــة اكْ رْخَ ــونْ اقْليلْ الصُ وال إيْكُ

شاهْ حبْ  الوْخامْ ثَلْ من يَغْ ونْ  امْ والَ إيْكُ

امْ ــالحْ قُدَّ رْبْ بال اسْ ــونْ على الحَ وال إيْكُ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

مْ إيْزاحَ واقْها  اسْ في  يَّلْ  إيقِ التْجارَةْ  مع 

مْ األسَ غيرْ  نْ  الفَ داكْ  من  فَض  حْ وال 

إيْساوَمْ أتْجارْتُه  دْ  حَ رَجْ  يَخْ لْ  ادْخَ ما  اكْ

مْ تاهَ ه ومن جملة المْ ة في  يدُ مَ غيرْ تُهْ

إيــالزَمْ تُه  طاعْ في  و  ه  ومُ دُ خْ بمَ إيْبَرْ 

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

ريضْ عادَمْ ة من هو امْ يفْ يَرْجى الرَّاحَ كْ

اليَمْ اعْ وال  إيشارَة  لْ  للوْصَ رْ  انْظَ وال 

نايَمْ ميرْ  الضْ و  ضانَة  يَقْ ه  راسُ عيانْ 

مْ فاگَ امْ نُه  ساكْ دْ  يُوجَ الرَّافَة  ة  ساعَ

مْ اتْالطَ بال  الوْغاء  ة  مَ دْ صَ يَلْقى  باشْ 

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 
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دامْ قْ رادْ مَ ضْ من الوْ ــونْ على البَعْ والَ إيْكُ

نْ يُرامْ لْ الفَ ما ابْقى لِيَّ في امْســالَكْ هَ

امْ ــراوْتُه فــي لَفَّ ــرْ اسْ ــعْ مُ واء النَّافَ ــدَّ ال

حامْ لَشْ ونْ  فُ اعْ ي  ِيْنَقِّ إ وفْ  للجُ رْيْها  سَ

ــياخْ زَيْ االيْتامْ ــورْ اشْ جُ ــدْ في احْ التْالمَ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى  خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

هامْ ــدْ فيه يَفْ لْ حالُه و الرُّشْ مَ ــنْ يَكْ ي حِ

مامْ ــبْ الغْ ــبْ عليه صَ ــانْ إال صَ ن كالجِ

يفْ النْسامْ رُه ابْطِ ه طافْحْ زَهْ رْسُ ودْ غَ إيْعُ

رامْ ما إيْلُومْ من اعْشيقْ من فات فيه الغْ

نامْ بِيبُه في غيبْ المْ يالْ احْ وفْ اخْ إال ايْشُ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى  خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

دامْ ــه بالقْ لُ ــعْ و اصْ مْ ــلْ الجَ ــا إال حَ و إمَّ

ها ابْخيرْ و ســالمْ ــرَحْ قْ الرُؤْيَة و شْ ــدَّ صَ

العــامْ ــامْ  التَّ ــي  لِّ الكُ ــرْ  بالسَ ــمْ  يَرْتْحَ

المْ لْ العْ تْ ظَ لْ تَحْ نَّة و ادْخُ زَوكْ في السُّ

ــالمْ ــبْ الحْ ــة ابْري ــحْ الرُؤْيَ لْ صَ ــدَّ وال اتْبَ

عالَمْ افْقيهْ  رَبِّي  امِ شيخ  عارَفْ  دونْ 

واتَمْ الخْ ــاوَهْ  وَت ما  وَجْ  لَعْ بَعْ  الصْ و 

القَمْ للحْ ليفْ  بالتَّكْ ماها  رَجْ  ــدْ ــنْ يَ

اقَمْ السَّ بْتْل  المَ وعْ  لْسُ المَ لْبْ  القَ من 

مْ ولْ ما يْخاصَ فُ كْ رْوْ  المَ ريقْ المَ و من الطْ

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

مْ حاكَ ليه  اعْ هو  من  جيرُه  تَحْ لْ  إيْحَ

مْ الْباهَ جا  الدْ في  ه  ألقاحُ هيجانْ  نْدْ  عَ

مْ ناعَ رَوْضْ  ودْ  ويْعُ رْ  يَتْمَ ــرُه  زَهْ دْ  بَعْ

عايَمْ كانْ  بْ  الحُ ورْ  ابْحُ في  نُه  فْ جَ لَنْ 

دايَمْ فْ  طْ عَ نَلْتْ  و  رْ  جْ الهَ تْ  إيَّسْ ولْ  يقُ

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

مْ راسَ المْ ودْ  هُ أعْ به  يا  احْ و  ه  نادْمُ و 

والَمْ امْ بيرْها  لتعْ الفالْ  نْ  سْ حُ صابْ  و 

اليَمْ لْ  كُ لُــومْ  عن  وبَة  جُ حْ مَ نَزْلَة  مَ

أَتَمْ بالمْ ناتْ  سَ الحَ وْ  فْ صَ رْ  دَّ اتْكَ ال  و 

نايَمْ بالمْ فْ  شْ الكَ لَ  اهْ رْ  سَ اتْبارَزْ  وال 
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ــفْ اإلمامْ لْ ــى  خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

بْهامْ ــي مهيل مَ مْ زاگِ هُ عْ مَ جْ كنْ في مَ

رامْ ــارْ المْ نِي اتْم ــا يَجْ ــارَسْ الحيلَة م غ

يَنْعــامْ ــودْ  إيْعُ بهــا  ــة  لَّ ابْغَ ــوزْ  إيْفُ ــا  م

ــمْ األل مــن  ــوعْ  نُ ة  ــدَّ لَ ــال  ب االورادْ 

نْدْ الختامْ ــاحْ عَ بْدا يَرْت بْ في المَ مــن اتْعَ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى  خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

هامْ مْ اقْصيرْ الْباعْ بينْ السْ ــهْ ماإيْلُه سَ

طامْ ــوقْ يَفْ لُ ــومْ الخْ بِي يُ ــقْ الصَّ واشْ حَ

وقْ االرْحامْ مُ رَجْ داتُه من اغْ ــه تَخْ سُ و بنفْ

ــه يُرْحامْ رْ األُمْ ب ــدْ ــمْ في صَ ــدْ انْعي يوجَ

مامْ ــونْ يَدْ ــيرُهُ بينْ اللْسُ ــدْ تَيْسِ من فَقْ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى  خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

المْ ــرْحْ يُعْ ــونْ صَ ــا قانُ نْي ــادْ الدُّ ــدْ ه كي

ــرْ يُلْهامْ ي ــرَّيْ لصحبَة هل الخِ صالَحْ ال

نامْ ــمْ يُغْ ــمْ في مــن حبْهُ رَتْهُ ــومْ نَظْ قُ

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

عــازَمْ يــادْنُــوكْ  إلى  ــرْ  األمْ عندْ  كن  و 

مايَمْ حْ في الصْ مْ بْ القَ رَثْ حَ ثيلْ من يَحْ امْ

نادَمْ ودْ  إيعُ ــورُه  شُ ة  راحَ لْ  صَّ ايْحَ وال 

مْ فاحَ اعْطيشْ  وفُه  جُ و  داهْ  احْ يرْ  دِ الغْ

وايَمْ لَگْ تْ  ارْتاحَ لْبْ  القَ رْ  ضُ ابرى  إلى 

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

حازَمْ ريسْ  احْ لُه  فَعْ رْ  ظاهَ في  ونْ  إيكُ لَوْ 

رايمْ ليه  عامْ  اطْ ال  ه  أمُّ يْ  ــدْ تَ لْبَنْ  ال 

مْ إيْناهَ اللْبا  على  و  بَّحْ  انْسَ انْشاهْ  نْ  لمَ

هايَمْ بَرْ  النَّبْتْ  عيفْ  اضْ يُرْحامْ  كيفْ 

الدَمْ الصْ هيبَة  رْ  سَّ اتْكَ يْشْ  العَ ة  يقَ ضِ

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

مْ واهَ تْ الدْ سْ انْزاحَ مْ يْ الشَّ رَقْ ضَ إلى اشْ

قايَمْ مْ  هُ قْ ابْحَ كــانْ  إلى  ناهْ  اهْ يا 

إيداوَمْ الوْفا  على  و  ة  انْصاحَ لْ  إيمَ ما 
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يُرْحــامْ ــمْ  يرْهُ كِ بَدْ ــرْ  كَّ يَتْدَ مــن  لْ  كُ

وصْ و عوامْ صُ لْبوها اخْ فْ يطَ طْ الوَة العَ احْ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى  خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

ــوفْ االيَّامْ ــوحْ مــع و قُ رْبُ ــبابْ المَ و الشْ

شامْ ولْ الغْ قُ ة عن اعْ مَ كْ لَ الحَ فاوْا اهْ إلى اخْ

فينْ الخشامْ نَظْ كْ لَمْ سْ وا ريحْ المَ قُ نْشَ إيْسَ

مامْ ــوب الغْ يهْ تُ طِّ د إيغَ رْ مــن بَعْ مَ و القْ

امْ هَّ وْ سَ ه على الجَ رْ من ابْياضُ طْ إيْبانْ شَ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى  خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

كامْ حْ ظْ مَ فْ ناتْ حَ سْ ة ذا الحَ سَ مْ ظْ خَ فَ من احْ

المْ نَة و تَرْكْ المْ دْ زْلَة و الهُ مْت و العَ الصَّ

ــگامْ دْ له يُسْ ــعْ ونُه و السَّ يمُ لْ مِ ــدْ تَ يَعْ

امْ ياتْ تَرْكْ عزّ ــة ذا السِّ سَ مْ و من تَرْكْ خَ

يامْ فى و ضيقْ الشْ بْرْ و الجْ دْ و الكِ سَ الحْ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى  خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

ــازَمْ ع ــهْ  لِ ــادْ  تِق باعْ ــة  مَ الرَّحْ ــنْ  إيعايَ

والَمْ العْ بايَعْ  اطْ في  تَلْفتْ  اخْ الغراضْ  و 

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

مْ راجَ السْ تَحْ  يفْ و  نْزِلْ  المَ بابْ  لْ  إيحَ

بالوْسايَمْ ييزْ  التَّمْ ــلَ  اهْ مْ  هُ إيناقَدْ

كاتَمْ لْ المْ مْ في ادْواخَ نْهُ بْ عَ جَ لُوْ إيْنَحْ

ــمْ اتْــراكَ دارْتُـــه  على  ــالسْ  الــغْ اتْـــراهْ 

مايَمْ ة العْ ومَ يْبْ من شجُ كما إيْبانْ الشِّ

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

مْ عاصَ ي في المْ خْ الوَشْ ه كرْسَ خُ و فيه رَسْ

أدَمْ ابْن  في  ضْ  البَعْ من  بعد  ة  ناعَ القْ و 

مْ واخَ الضْ ة  مَّ لهَ ظْ  فْ الخَ دْ  بَعْ عْ  يَرْتْفَ

حارَمْ ليهْ  اعْ اللِّي  رُومْ  حْ المَ جملَة  من 

شايَمْ بْ الحْ ناصَ لْ و امْ عْ بيتْ الدَّ مْ و الطَّ

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 
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امْ مَّ سَ رْ  ضُ اتْ  يّ السِّ ذا  من  يَّا  سِ لْ  كُ

رامْ ــزَيْ الكْ ــى ب ــمْ يَتْزَي ــلْ مــن يَزْعَ بي اهْ

قامْ المْ لهادْ  ــهُ  وَجْ يوجه  يقْ  إيْطِ ما 

وامْ اللَّقْ ها  ابْفوسْ نْ  الفَ ارْبابْ  اتْرَيَّضْ 

امْ ــدَّ هَ وضلْ  فَتْرَة  على  باتْ  من  واشْ 

ــفْ اإلمامْ لْ ــى  خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

ــامْ ــه ألت ــان في ــزْرَتْ مــن ب ــرِيعة جَ الشْ

كامْ ــولْ الحْ ــلْ مارادْ م عَ ــة يَفْ يقَ قِ و الحْ

ظامْ يِي ارْميمْ العْ ياهْ بالتُّوبَة مــن يَحْ أحْ

ــالمْ ــيُّ السَّ نِ ــيْ الغَ ــرْ الحَ ــمْ البَ لي الحْ

تامْ كْ ورْ الرْجــالْ مَ ــرْ االيجابَة في صدُ سَ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى  خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

ــالمْ ه لســانْ و اقْ ــدُ ــرُه بُوْجُ بْ تَهــا خَ نَعْ

نامْ وافْ البْحــورْ تَغْ رْ من اجْ ــدُّ انْفايَسْ ال

امْ وَّ ــيْخْ عَ رْ شَ ــوجْ البَحْ رْ مــع مُ ــتْمَ شْ مَ

امْ ــدَّ ــه خُ ــرَّاسْ ل ــه حُ ــزْ فــي بابُ نْ لْ كَ كُ

ــامْ ــمْ نَجَّ كي ــه إالَّ تاقــي احْ تْحُ ــا إيْفَ م

ــوادَمْ ــدْ السْ ــاتْ الرَّاگَ يَّ ــمْ الحَ ــاقْ سَ ف

مْ زاطَ دامْ  بالقْ قَلْبُه  على  ريدْ  المْ و 

خادَمْ ثيلْ  امْ ه  لْكُ مُ في  ه  سُ نَفْ من  غيرْ 

جايَمْ الهْ ي  واصِ اعْ رابْ  العْ اتْرَيَّضْ  كما 

صايَمْ لْ  ظَ و  لِّي  إِيصَ باتْ  من  ثَلْ  كمْ

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

سالَمْ لْ  هَ الجْ من  قَلْبُه  وايَنْ  مْ  ازْعَ لُوْ 

رايَمْ اجْ رَّتُه  ضَ ما  ه  سيدُ ه  مُ رَحْ بْدْ  عَ

النْقايَمْ من  ه  دُ نَقْ و  رْبْ  بالقُ ه  إيْــدُ و 

ــمْ لَبْواكَ ــقْ  يْنَطَّ و  ــة  قامَ العُ ــجْ  إييْنَتَّ

ــمْ رايَ الجْ ــوزْ  نُ لَكْ ــه  تْمُ يَنْكَ ــا  م ــوقْ  فُ

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

مْ واهَ الفْ اقْصارَتْ  فيهْ  عادَتْها  رْقْ  خَ و 

مْ زاعَ جيعْ  الشْ إالَّ  ليها  اعْ وصْ  إيْغُ وال 

نايَمْ الغْ يادَة  بَصْ لَّعْ  تْوَ مَ رْ  غُ الصْ من 

زايَمْ العْ و  ورْ  البْخُ ه  رْطُ شَ اوْظايَفْ  من 

مْ السَ اطْ بُه  اتْرَهْ وال  دْ  رَصْ ه  مُّ إيْهَ ما 
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ــفْ اإلمامْ لْ ــى خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

ــاس قلب الغالمْ ن ف من الدْ امنين يتنظَّ

ــى إبليــس ألكامْ ــزان إال صــب عل كالمْ

ــوح توب الحطامْ يلبــس إيزار أخضر و يل

مامْ راف الكْ وف اجنابه يرْخي اطْ عن اعطُ

مير مغنامْ ــود مــن اضْ يال السُّ إيطرَّد اخْ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

ــحْ لَوْهامْ زاجْ ري ــرْ مــن لَمْ ــه يَنْفَ تُ جْ بَبْهَ

ــلُوكْ يَنْظامْ ــه في السْ ــرْ دَرْ الْقاحُ إال انْثَ

ي النَّايَرْ التَّامْ ــنْ الباهِ سْ مالْ الحُ على أكْ

ركامْ لْ  كُ ــانْ  ادْه ــرْ  يَّ يحَ و  ــتْ  يَبْهَ ــه  في

بْهامْ ــفْ مَ لْ ــزْ خَ يي ــدْ التَمْ ــزْ ه يَّ ــا إيْمَ م

ــفْ اإلمامْ لْ ــى خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

ــامْ ع بَطْ شــاوْرُوهْ  ــى  إل ــضْ  ري امْ زَيْ  أوْ 

يامْ ــيلْ الدْ لْدْ سِ راتْ الصَّ خْ ــنْ صَ ما إيْلَيَّ

مــامْ التَّخْ هــه  قْ ويْفَ ــمْ  مَّ إيْخَ ــلْ  ي العقِ

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

گايَمْ كانْ  فيه  اللِّي  يْطانْ  الشَّ لْ  يَرْتَحَ

مْ راشَ الرضْ  ابْياضْ  فُوقْ  بَحْ  يَصْ رَدُه  ازْوا 

هارَمْ كانْ  بعدْ  من  إيْوالِّي  بابْ  للشْ

مايَمْ يَّدْ العْ و و على الرُّوسْ إيْشَ من الزْهُ

مْ باسَ رْ  بثْغُ أنْوارُه  ه  وَجْ كْ  حَ يَضْ حينْ 

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

الكمْ حروف  من  وارَض  العْ ر  تنفَ كما 

مْ شــامَ المْ ــن  تتزيّ ــن  بزي انظــام  إال 

النْسايَم و  العراش  و  االغصان  مختلف 

م صاحب التراجم حتفظ الرّسم امصمّ

النغايم امحافل  في  المسمع  صم  زيْ 

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

مْ طاعَ دْ في المْ ريضْ الزَّهْ وايَدْ المْ من اعْ

مْ ساجَ ماهْ  لْ  يْضَ و  ليها  اعْ إيْباتْ  لُو 

ظالَمْ المْ يَّجْ  هَ امْ نَّاسْ  الخَ وبْ  جُ اعْ في 
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دامْ رْيْ المْ سادْ سَ رِي في االجْ ه تَسْ اوْساوْسُ

ــالمْ ــى العْ ــاتْ عل ــه ختف داهْ شــاعْ وداتُ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

هامْ بسْ فيه  دْ  إيْمَ ــوَّاسْ  قُ نُه  كْ إيْمَ ما 

تِصامْ باالعْ فازْ  و  هْ  باللـَّ مْ  صَ تَعْ اسْ من 

يُرْجامْ اللْعينْ  ريدْ  المْ بَّلْ  إيْگَ ما  وينْ 

سامْ اجْ و  اقْلُوبْ  ولى  المُ مْ  رْهُ هَّ طَ قُومْ 

و صافِي إيْقينْ في اخصامْ دُ هْ العْ ما إيْواجَ

ــفْ اإلمامْ لْ ــى خَ لَّ ــن صَ ه م ــدُ لِي زالْ تَقْ

حالْ واسْ يَنْضامْ ه مُ لَمْ من ضيمُ من اسْ

آمْ شْ المَ و  دُ العْ ة  غَ لَدْ من  بْ  جَ إيْنَحَ ما 

االيَّامْ ودْ  عُ اسْ وَلْقى  ه  نْهاجُ مَ فى  اصْ من 

مرْهامْ رْ  ضُ لْ  لكُ مْ  رَتْهُ نَظْ الوْفا  لْ  هَ

المْ رافْ ألَفْ اسْ نْتْهايْ انْهيبْ االشْ في مُ

مْ ماجَ الجْ و  رُوقْ  العْ و  لُوبْ  بالقْ دْ  ياخُ

مْ البْالغَ لَّة  عُ ضا  العْ في  تْفاتْ  خَ كيفْ 

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

مْ قاسَ نْ  ابْسَ اقْوِي  احْ  رَمَّ نُه  عْ إيْطَ ما 

ارَمْ الصَّ قِي  البَنْدْ لْ  فَعْ لْ  عَ تَفْ تُه  مْ هَ

ضارَمْ يبْ  الْهِ قَلْبُه  في  رْ  مْ الجَ و  رَدْ  يَنْطْ

مْ راغَ الدْ ــورَة  صُ في  روا  هْ ِيظَ إ للعينْ 

مْ ناسَ رْقْ في المْ رْيْ العَ رِي كسَ رْفُه يَسْ إيْعَ

جازَمْ إيْقينْ  يرُه  مِ اضْ دْ  فاسَ ونْ  ايْكُ إال 

مْ إيْالطَ ما  لُوبْ  غْ مَ اللِّي  و  غالَبْ  سارْ 

حيحْ جازَمْ ينُه اصْ قْ ايْقِ غيرْ من في الحَ

قادَمْ إيجيهْ  ياتُه  احْ في  ة  مَ كْ الحَ رايَسْ 

ــمْ ــى التْمايَ نى عل ــتَغْ ــمْ مايَسْ ألَ و المْ

عالَم لْ  كُ جميعْ  و  لْبة  طُ و  ياخْ  االشْ و 

انتهت القصيدة

 مالحظة :  كل قسم في هذه القصيدة يحتوي على خمسة أبيات بينما وجدنا نصوص أخرى فيها 7 أبيات في  

                     القسم و أخرى غير مقسمة بتاتا.

006 : يقال كذلك :  “زان تقليدة من صلى في خلف األمام“.
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نْ هو لْبِيبْ رِيزْ في مَ بَعْ اغْ مالْ طْ قْ الجَ شْ و هو يا سيدي عَ

يبُه ــيم بْطِ ــدْ النْسِ اهَ تْعَ مُ

يبَة الغِ حال  في  يعدار  رَابْ  الشْ ولْ  مُ

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

للشرِيبْ ة  لَدّ و  يقْ  الرْحِ لْ  فنَاجَ بْ  الحُ سيدي  يا  هو  و 

ــه تُ وْ دعَ و  ــه  تُ جْ حُ ــتْ  تَتْبَ

يبَة اوْجِ بُولْ  القْ ة  ساعَ نَات  اهْ ه  رُوحُ

بِيبُه احْ تْ  نَعْ اهْ  عَ امْ ا  دِيمَ

ــالَّبْ غَ ـــحْ  رِي ــفْ  لْ ــوَ ال و 

ــــــوَاه ـــه اهْ ـــــم ب دَايـَ

اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

تُه وْ انْشَ ليه  الَت  احْ اللِّي 

بَاتْ ا  الرْضَ على  اللِّي  و 

ــاهْ ــمَ اكْ ــن  م ــرْ  ــسَّ ال و 

يبُه ي في جِ كِ كْ الدْ سْ كالمَ

ــابْ تَ العْ ــه  في ــرُوكْ  ــتْ مَ

ادْوَاهْ مــن  دَاه  ــزْ  يَّ إيْمَ ــا  م

الَه ــتَحْ ــرُه ال تَسْ ي ــبْ غِ حُ

تُه وْ هَ لِيحْ اشْ و دْرَكْ في المْ

ــي فَاتْ ــى اللِّ فَ ــى اجْ يَنْسَ

ماه ى  فَ يَصْ رْبُه  شَ نَى  غْ ال 
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30

اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

ة يفَ صِ ــنْ  مَ كَ ــه  ل ــبْ  الحُ

ف ــوه تَـــالَّ ــبُ ــاحْ ــن صَ م

ــاه ــنَ ــدْ امْ ــبْ ــى الــعَ يَــلْــقَ

اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

ه الَحُ اكْ و  ــرَاتْــنُــه  افْ مــعَ 

ـــرَاحْ ــيــرْ االفْ يَــاتِــي ابْــشِ

ــاه ـــن ج ـقــاهــا م ـلـْ يـَ

اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

الَه ــتَحْ ــرُه ال تَسْ ي ــبْ غِ حُ

ــة يفَ لْطِ ــرَارْ  اسْ ــه  ايْتُ ابْدَ

ــــرَّاف ــه عُ ــاوا ب ــس ــمْ يَ

اه دَ مْ اعْ ه غَ دُ عْ من أوْقَفْ سَ

الَه ــتَحْ ــرُه ال تَسْ ي ــبْ غِ حُ

ه ارْيَاحُ لْ  وْ هُ و  ه  فُ عوَاصْ و 

رَاحْ إال  ــه  ــمُ ــايْ ــغَ ــنْ بَ

ناه ده صاب أمْ لْ قَصْ من اوْصَ

الَه ــتَحْ ــرُه ال تَسْ ي ــبْ غِ حُ

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

يبْ النْجِ رْو  المَ قَلْبْ  بَّة  حَ للْمْ لُوبْ  غْ مَ سيدي  يا  هو  و 

ة يفَ صِ اعْ رَارْ  اشْ ايْتُه  انْهَ و 

يبَة جِ المُ وَة  عْ الدَّ رْ  سَ افْ  اوْصَ عَ  مْ و 

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

يبْ جِ العْ ر  السَّ فِيه  وبُه  ارْكُ وَى  الهْ رْ  بَحْ سيدي  يا  هو  و 

ه ياحُ اصْ ــدْ  رَعْ و  ــه  زالَزْلُ و 

يبَة امْصِ لْ  كُ دُونُه  من  الَحْ  الصْ بابْ 

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

يبْ عِ الصَ و  يَنْ  الهَ فيها  وَى  الهْ ازْوابَــع  و  سيدي  يا  هو  و 
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43

44

45

46

رُوبُه بَكْ ي  إيْجِ من  مْ  نْهُ مَ

ــوب رْطُ مَ ل  ــهْ سَ ــم  نْهُ مَ

ــاه ــنَ ــعْ مَ فــي  ــــرَى  ي و 

اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

ا نَاهَ اسْ في  ــه  دَارْتُ ــالَلْ  اهْ

ــاه ــعَ ــــعْ اشْ ــوة الَمَ ــاقُ يَ

اه ـــوَ اهْ فــي  ــادَقْ  الــصَّ و 

اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

لِيكْ اتْولَّى دْ من عْ يا ســاعَ

وبُه طُ بْ خْ جَ ه و عْ اوْسُ و وسَ

ــوبْ ـبُ حْ مَ زَي  فــي  ــي  يَاتِ

نَاه امْ يقْ  دِ تَصْ دْ  شاهَ ينْ  حِ

الَه ــتَحْ ــرُه ال تَسْ ي ــبْ غِ حُ

ا يَاهَ الْ اضْ ل الحَ في اقْلُوبْ هَ

ودَّاه بِــــه  ـــــازْ  فَ مـــن 

ــاهْ يَلْقَ ــا  نَّ يَتْمَ ــا  م لْ  كُ

الَه ــتَحْ ــرُه ال تَسْ ي ــبْ غِ حُ

لَى يَحْ كْ  نْدَ عَ رْ  مُ انْ  كَ لَوْ 

وبُه صُ اخْ زُونْ  للْمْ وقْ  الشُ و 

يبَة رْ الهِ دْ انَتْ في الصَّ وبْ كَ هُ ي اشْ فِ يَطْ

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

رِيبْ أغْ ه  نْوعُ وقُه  شُ افْتَنِي  اللِّي  ا  البْهَ سيدي  يا  هو  و 

ــا رَاهَ ما  رْ  البْصَ ــودْ  ــرْمُ مَ

يبَة سِ لْ اكْ د في كُ اه و زَهْ ضَ انُه احْ صَ

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

بِيبْ الحْ ودْ  دُ بَصْ افِي  اتْحَ و  بْ  الحُ عِي  تَدْ سيدي  يا  هو  و 

ه زلة ــدُ نْ ــبْ عَ بِِي ليــس الحْ
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الْ الحَ ــكْ  ــابَ جَ ليه  من 

ـــاه ارْضَ فــي  ــكْ  ــالجَ عْ و 

اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

الَها اغْ نْدْ  عَ لُوعْ  السْ زْ  عَ

اه ــدَ اصْ جــايَــرْ  ــانْ  كَ من 

ـــاه ـــيَّ ـــه وعَ ـــرْي مـــن جَ

اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

ارُه ــجَ اشْ ــاحْ  باللْقَ ــعْ  تَرْفَ

ــارْ ـــــزَالْ االقْــفَ ــوْال اغْ لـَ

قَال ما  ــلْ  كُ في  ه  يعُ طِ

اه انْهَ و  رُه  أمْ نْد  عَ لُه  نْ  كُ

الَه ــتَحْ ــرُه ال تَسْ ي ــبْ غِ حُ

ــا اهَ ارْخَ ــام  إيَّ ــا  ونْهَ تَهَ و 

اه قَ اسْ و  بِيبْ  الحْ ا  القَ و 

بَــوَّاه تَايَه  اء  ضَ الفَ ــوقْ  فُ

الَه ــتَحْ ــرُه ال تَسْ ي ــبْ غِ حُ

ازْهارُه امْ  بالنْسَ وحْ  اتْفُ و 

ــــرُودْ حــدار  ــه اشْ ــعُ ــبْ طَ

يبَة غِ اشْ بِه  كْ  سَ نَفْ من  أفْعالَ  ي  زَكِّ

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

يبْ يْجِ وال  بَر  اخْ يَدِّي  ما  اجْ  جَ المْ ي  فَاضِ سيدي  يا  هو  و 

ا رَاهَ شَ جْ  هَ لمْ وا  اوْمُ يسَ و 

يبَة طِ ا  للْمَ يــدِّي  ما  اه  مَ اضْ الَ  ــوْ لَ

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

يبْ صِ الخْ للرُّوضْ  وَة  قْ كالسَّ لِيحْ  المْ تيه  سيدي  يا  هو  و 

يَارُه اطْ يدْ  بالنْشِ يج  تهِ و 

يبَة امْصِ لِيه  اعْ صْ  الرَّخْ و  بَارْ  كان  لَوْ 
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تـــاه إال  ــــن  ــــزّي ال و 

اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

رْبُه شَ وَة  نَشْ ــالَت  احْ لما 

البَابْ على  بى  احْ ما  هْ مَ

ــاه ــفَ اخْ و  ــه  ــمُ ــتْ كَ ـــوْ  لَ

اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

ودُه سُ يضْ احْ ى يغِ و اللِّي ابْغَ

ـــرَاد ـــبْ مُ ـــا نَــــالْ صَ مَ

ــاهْ ــغَ ـــرْ ال ي ـــدِ ــدَ اهْ ــعْ بَ

اه ابْهَ ون  يصُ و  ه  قُ شْ عَ يلد 

الَه ــتَحْ ــرُه ال تَسْ ي ــبْ غِ حُ

قَلبُه ل  ادْواخَ في  رَاتْ  سْ و 

ــابْ جَ الحْ ــه  لِي اعْ ــعْ  ارْفَ و 

اه دَ يبْ اشْ بَق طِ رَ يَعْ طَ كالعْ

الَه ــتَحْ ــرُه ال تَسْ ي ــبْ غِ حُ

ــودُه صُ قْ ــلْ مَ هَ ــع بالمْ يَتْبَ

ـــرَّاد طَ و  ــبْ  ــعَ ــتْ بَ إال 

اوْرَاه من  يْثَ  بِالغَ رَ  يَنْبَشْ

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

يب ارُه امشِ قْ و عدَ اشَ بَابْ في العَ حَ الشَّ فْ و هو يا سيدي طَ

بُّه وة حُ طْ بَا في سَ يبُه اغَ شِ

وِيبَة اصْ اظْ  ألْفَ و  يبْ  طِ وَابْ  اجْ يَلْقى 

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

يبْ إيْصِ البُد  ا  الرْضَ و  بْر  الصَّ الَزَمْ  نْ  مَ سيدي  يا  هو  و 

ودُه ــدُ عْ مَ ــلْ  مَ يَنْكْ ــى  تَّ حَ

يبَة ــوبْ ارْهِ لُ ــرَكْ لقْ ــادْ يَتْ ــوتْ الرْعَ صُ
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اهْ قرِيبُة مَ تُه لحْ رْخْ من صَ

رِي دْ نُه الْبِيبْ و عَ ــاكْ من سَ

االدْرَارْ ــيــسْ  انْــفِ رِي  ـــدْ يَ

ــــاه ــد أوْفَ ــبْ ــعَ ــــرْ ال سَ

ــره ال تســتحاله حــب غي

رِي عْ يتْ في شِ كِ مْ ما حْ هَ يَفْ

ارْ ــحْ االبْصَ ي حِ ــوَ صْ مــن هُ

ــتَوْفَاه اسْ والَهْ  مُ لْ  فَضْ نْ  مَ

الَّه عَ كْ  مقامَ و 

يبْ يْخِ ما  يَرْبَحْ  ا  رْهَ تاجَ لُوعْ  السْ زْ  عَ سيدي  يا  هو  و 

رِّي غُ و  يمْ  شِ غَ من  خالفْ 

يبة عِ امْ لْ  كُ نْ  مَ بَــارِي  يارْ  عَ افِي  صَ

انتهت القصيدة

32 : يقال كذلك :  “يبلي للنفوس بعد ايتوبوا...“. 

45 : يقال كذلك :  “يا سعد من عليك اتولى“. 
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05

06

ــي الهانِ ــب  لْ القَ د  ــعْ سَ

ي افْنانـِ ــن  ــزِّي ال ــبْ  حُ

انِي لسَ قَوْل  ع  مَ يَسْ من 

ـي بالغانـِ ــر  ــخَ تَفْ نَسْ

ــي ــانِ ــبَ ــتْ فــي رُقْ ــنْ أمَّ

ــرَانِي شْ بْعَ يتْ  ــخِ اسْ و 

ــي انِ نّ هَ ــا  م ي  ــقِ شْ عَ

ي يـســانـِ كِ ر  ــدَّ يــغَ و 

هانِي ــي  ــالَگِ اخْ كــانَ 

ــي ــانِ ــسَّ نَ ـــا  مَ ـــا  جَّ و 

ــالَّنِــي ــه سَ ــفُ ــطْ مــن عَ

ـــانِـــي ـــولُـــه زَهَّ بَـــوْصُ

حان المْ من  ة  رْتاحَ مَ ه  الگُ اخْ من  ات  دَ عْ سَ

ان االبْدَ ارْقِيقْ  يتْ  حِ اضْ و  تِي  جْ هْ مُ فْ  رَهَّ

كان المْ في  بِيبِي  احْ و  لِّي  امْسَ سبْنِي  يَحْ

حان المْ ل  مْ حَ يَّبْ  انْسِ و  دَى  العْ نْبَارَز  و 

ــوَان إخْ ايا  دَ اعْ لْت  مَ عْ و  ل  قَ العْ قَلَّة  من 

ان بْشَ لِي  رْفُوا  عَ االَّ  ود  سُ الحْ ــرَاض  اغْ في 

ــكان للْمَ ــي  نِ لـْ يَواصَ ـلِيــح  بالمْ ــت  وَالَفْ

حان المْ ى  تَتْفاجَ رُه  ــدْ صَ على  زْنِي  يحُ و 

االوْطــان وج  هُ مْ عَ ــوْكــارِي  لَ ــرُوف  ايْ بْل  قَ

ــان ت المْ ــن  ي رْعِ الدَّ و  ــة  يبَ هِ الصْ ــل  ناجَ بَفْ

ان شَ و  نَايَة  اعْ و  ة  مَّ هَ زَادْنِـــي  ــاه  ارْض و 

نان الكْ ير  امِ نَتْ  كْ سَ قَلْبِي  في  بْتُه  حَ مْ و 
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07

08

09

10

11

12

13

14

ي غـانـِ ابـْ و  يـتُـه  غِ بـْ و 

عـــادَانِـــي ال  ـــرُه  ـــمْ عَ

ــي انِ ــوَ ــهْ ه يَ ــــدُّ ــا حَ م

ــي ــانِ ــســاه ادْه ــنْ ــا تَ م

ــي رُفْقانِ ــة  يبَ هِ فــي 

فانِي اكْ ابْهاه  ن  سْ حُ

هانِي ــي  ــالَگِ اخْ كــانَ 

ــي ــانِ ــسَّ نَ ـــا  مَ ـــا  جَّ و 

ــل الـــبـــارَح جــانِــي ــيْ لِ

ــي ــانِ ــم اتْ ــــح  رُمْ وال 

ــي ــادَانِ ــع مــن نَ ــمَ نَــسْ

تَلْقانِي ــــرَج  اخْ ــم  قُ

ــــي ــــــزَارُه رُوَانِ ــي ايْ ف

ــي وگانـِ الفُ التُّـوب  و 

ــــــي ـــرَت األَوَانِ ـــضَّ حَ

يســانِي الكِ ــوف  فُ صْ و 

اإليمان يع  مِ بَجْ ــيَّ  لِ ي  مالْكِ لَف  احْ و 

يَان الشْ نِّي  عَ ــه  گُ ــالَ اخْ رْ  مَّ عَ م  اقْسَ و 

ان مَ الدْ ان  نِيشَ قابَط  ه  دُ هْ عَ في  أنا  و 

خان و  ــيَّ  فِ رْ  ـــدَ غْ و  انْــســانِــي  إالَ  ير  غِ

وَان االخْ و  زْوَة  العَ و  ل  األهْ و  باب  االحْ فيه 

خان اسْ تافِي  اكْ بِه  نْدِي  عَ يق  دِ الصْ وَ  هُ

االوْطــان وج  هُ مْ عَ ــوْكــارِي  لَ ــرُوف  ايْ بْل  قَ

ــان ت المْ ــن  ي رْعِ الدَّ و  ــة  يبَ هِ الصْ ــل  ناجَ بَفْ

ــزْرَان الخِ ــن  صْ غُ كَ ــح  يَتْمايَ و  ــل  ي ايْهِ

الفتان يوم  خــارج  تايك  ليث  ايمين  في 

افْالن يا  يَّط  عَ و  البَاب  في  دَق  و  ادْوَى  و 

ان كَ فات  ما  وا  نْمُ انْغَ و  رُوا  ــدْ ــغَ انْ ــي  وَاجِ

رَان نْدَ كَ اسْ ل  غْ شُ ر  ضَ أخْ رِير  حْ من  يص  قْمِ و 

رَان ــدْ البَ ــتْ  تَحْ ــدِي  نْ الهَ ــة  نْعَ صَ يــف  ارْهِ

ــالَن امْ انِي  سَّ الحَ و  ورْت  ــدُ ــاجْ تَ و  رَة  فْ سُ

ــان يَ العْ ــودْ  سُ للســاقِي  ــة  بَ وَجْ امْ ــرَة  مْ خَ
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هانِي ــي  ــالَگِ اخْ كــانَ 

ــي ــانِ ــسَّ نَ ـــا  مَ ـــا  جَّ و 

ــورَانِــي ــنُ ال ــع  ــمَ الــشْ و 

عانِي المْ ــد  ــاشَ الــنَّ و 

لْطانِي سُ لي  فْ  طَ اعْ و 

ــي طانِ اعْ و  ــي  نِ رَمْ كْ و 

يهانِي الشِّ ــت  ــبْ ارْكَ و 

ي ســلِيــمانـِ ــر  ــگَ اشْ

ي ـسانـِ مْ لـَ تـْ يــر  الدِّ و 

ــوســانِــي سُ ــه  ــابُ رك و 

هانِي ــي  ــالَگِ اخْ كــانَ 

ــي ــانِ ــسَّ نَ ـــا  مَ ـــا  جَّ و 

ــي تْمانِ العُ ــيفْ  السِّ و 

ــيــانِــي ــقْ ــهــا عُ خــاتَــمْ

ــيــزانِــي الــبِ ــيــار  اطْ و 

ــي نْحانِ بالجَ ــق  ـ ـفَ خْ تـَ

االوْطــان وج  هُ مْ عَ ــوْكــارِي  لَ ــرُوف  ايْ بْل  قَ

ــان ت المْ ــن  ي رْعِ الدَّ و  ــة  يبَ هِ الصْ ــل  ناجَ بَفْ

تَان اهْ ه  عُ دَمْ ة  ضَّ الفَ وك  سُ احْ على  يَرْتِي 

ــان طَ الفْ ــول  قُ العْ ــل  هَ ــج  يَّ يْهَ كَ بَلْغــاه 

ــان الْيَ ــه  الگُ خْ و  ــي  نِّ عَ ــرُه  خاطْ ــى  فَ اصْ و 

ان سَ الحْ عايَا  امْ ير  ايْدِ ابْهاه  على  ــر  وامَ

ــان ن ــرْع العْ ــوَاد الســابَق سَ يــت للْجَ و ارْخِ

ان االبْدَ لِيس  اسْ وب  رْگُ العَ فْ  خاطَ وج  حُ مْ سَ

ــيان بالبَلْسَ ــم  تْرَگَّ مَ ــره  وبْ مُ ــرْج  السَّ و 

ــان ازْي بِهــا  الَبْــس  رْنَط  ــكَ الشْ مــن  ــة  لَّ حُ

االوْطــان وج  هُ مْ عَ ــوْكــارِي  لَ ــرُوف  ايْ بْل  قَ

ــان ت المْ ــن  ي رْعِ الدَّ و  ــة  يبَ هِ الصْ ــل  ناجَ بَفْ

ان ــدَ رْكْ كُ مــن  ــة  بْظَ القَ و  ــدِي  رَنْ فَ شــاه  اغْ

قان رْهْ كالمَ ع  اطَ السَّ التْقات  خالَص  من 

زَان المْ رِيح  بَق  تَسْ ماها  اسْ من  يْد  للصَّ

يَان العْ رَمْش  من  رَع  اسْ وْ  الجَ من  وف  اتْحُ و 
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تانِي بُسْ ــي  لِ ــحْ  ــقَ َل أ

ــي نانِ اجْ ــر  تَمْ ــح  فَ اطْ و 

ــيــانِــي ــنْ ــبُ ــت ال ــي ــلِّ عَ

ــي البِيـبانِ ــت  افْـتَـحْ و 

هانِي ــي  ــالَگِ اخْ كــانَ 

ــي ــانِ ــسَّ نَ ـــا  مَ ـــا  جَّ و 

ــي ــودَانِ سُ ـــف  َلْ أ دَرْت 

ــرْطــانِــي حَ ــن  ــيْ ــفَ ألْ و 

ــي ــانِ ــرْق بَ و  ــون  ــمُ ــيْ مَ

عانِي ــايَــك  ت ــب  هَ ــدْ مَ

انِي يدَ الصِّ ــرْيــاضْ  دَمْ و 

ــي ــانِ ــرُّوح ــوس ال ــيُ ــلْ بَ

ــي الـقـانـِ رْد  ــوَ ال دَرْت 

ــي تانِ الفَ ــم  كُ الحْ و 

هانِي ــي  ــالَگِ اخْ كــانَ 

ــي ــانِ ــسَّ نَ ـــا  مَ ـــا  جَّ و 

ازْيــان ــي  رُوضِ اتِي  دَ عْ سَ قُلْت  ت  فْرَحْ و 

ــان الزْم ــول  طُ ــي  ينِ فِ تَكْ ــه  لْتُ غَ ــت  قَيَّسْ

صان باش  ــه  ــرَاجُ ابْ و  ار  ــوَ اسْ لُه  نَعْت  مَ

التْقان ل  غْ شُ ور  ــدُ مْ ير  فِ بَحْ لْت  عمَ و 

االوْطــان وج  هُ مْ عَ ــوْكــارِي  لَ ــرُوف  ايْ بْل  قَ

ــان ت المْ ــن  ي رْعِ الدَّ و  ــة  يبَ هِ الصْ ــل  ناجَ بَفْ

تان للفْ ــرُودَة  ــكْ مَ ارَم  ــــوَ اصْ و  نْــد  بــالــوَ

الجان من  فارَت  اعْ يْن  َلفَ أ و  ــرَار  احْ َلْف  أ و 

شان لِيه  رُوش  هَ مْ شَ و  ر  مَ الحْ و  االبْيَض 

يان بالعْ ه  ــدُّ ضَ من  و  الحارْثِي  ابْــنُــه  و 

خان بَل الدُ نْ اجْ م ساكَ يْضَ ي و ضَ مِ رْضْ و الكَ

قان بَرْهْ ع  اجَ السَّ يل  الفِ ــب  رَاكَ و  ــوَ  هُ

الن يقْ القِ ارْ  ـوَ انـْ لْت  مَ عْ و  ان  صَ الغْ بِين 

ـوَان األَلـْ يع  مِ جْ و  يــدِي  الــدِ ــم  وَالَ رِي  كْ عَ

االوْطــان وج  هُ مْ عَ ــوْكــارِي  لَ ــرُوف  ايْ بْل  قَ

ــان ت المْ ــن  ي رْعِ الدَّ و  ــة  يبَ هِ الصْ ــل  ناجَ بَفْ
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38

ــي مانِ النُعْ يق  ــقِ اشْ و 

ــي ــوانِ ــحُ االگْ ارْ  ــــوَ انْ و 

ــي ــانِ ــم ــيَ الــــرَّنْــــد ال

وسانِي السُّ ـــرَاش  اعْ و 

مانِي جُ ــض  ــيَ ابْ فيه 

ــمــانِــي ــاف ابُــرْهْ ــوْص تُ

الرِّيحانِي ــار  ــجَ اشْ و 

ــي ــانِ ــرُّوم ال ــاس  ــي ال و 

هانِي ــي  ــالَگِ اخْ كــانَ 

ــي ــانِ ــسَّ نَ ـــا  مَ ـــا  جَّ و 

سانِي الحَ َمْ  أ ــيــه  فِ

ــي يْمانِ الهَ ــت  خْ الفَ و 

ــي ــوَرْشــانِ ال و  طا  لَڨْ

الفانِي ــنِــيــن  اقْ أُم  و 

ــي الثَّانِ ــل  اللِّي ــب  ـقَ عَ

ــانِي السَّ ــر  جَ الفْ ــد  نْ عَ

ــان ازْي بِها  ــس  الَبَ ــرْنَــط  ــكَ اشْ من  لُّة  حَ

ايْبان لُــونُــه  ــورِي  ــبُ خَ قِــي  بَــنْــدْ يس  أقْمِ

البان من  ايَــق  ــدَ احْ في  فاتَح  البَبْنُوج  و 

الزَرْدَخان ذَا  وة  سْ كَ ت  لَبْسَ ين  مِ الياسْ و 

ــان قَ البَرْهْ ــل  ثِي تَمْ فــي  ــي  مِ لْدْ عَ ــر  مَ حْ و 

وان األَكْ يم  ظِ اعْ يَات  االشْ خالَق  بْحان  سُ

ــان ي للعِ ــوَة  زَهْ ــي  عالِ ــر  تَضَ خْ مُ ــز  بْلَنْ و 

صان الغْ بِين  ر  مَ اتْنَهْ ياه  المِ اوَل  ــدَ اجْ و 

االوْطــان وج  هُ مْ عَ ــوْكــارِي  لَ ــرُوف  ايْ بْل  قَ

ــان ت المْ ــن  ي رْعِ الدَّ و  ــة  يبَ هِ الصْ ــل  ناجَ بَفْ

ــان ــزَّرْدْي ال ــام  انْــغَ و  ة  ياجَ الهْ ــازَر  ــيَ اهْ و 

نَان الحْ ــوَات  ــاالصْ ب ا  نِّيوَ يْغَ كَ يار  اطْ و 

ان جَ رْهْ مَ وا  قامُ البُلْبُل  مع  التُّوتْرِى  و 

مان التُّرْجْ ا  كمَ ون  الْسُ بْع  سَ يح  صِ ابْفَ وِي  يَدْ

نان اجْ ــالَم  اغْ ـور  فُ صْ العَ ة  وبـَ نـُ ل  وصَ تـُ

ــا االدْهــان اه ر بالْغَ ــحَ ــوا تَسْ ــرَة ايْنُوْعُ ضْ حَ
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ي ـبِيـهانـِ اصْ ـيـح  وْشِ تـَ

ـــي انِ ـــدَ زِي و  ـــــوَال  مُ

هانِي ــي  ــالَگِ اخْ كــانَ 

ــي ــانِ ــسَّ نَ ـــا  مَ ـــا  جَّ و 

ــعــانِــي ـــظ الــمْ أَحـــافَ

ــي ــانِ ــم ـــا رَحْ ـــوالَن مُ

عانِي ابْـــرَبَّـــك  ـــوْن  كُ

غانِي ــك  ــنَّ عَ ــدِي  ــي سِ

ضانِي احْ مْت  الصَّ رَز  احْ

فانِي اخْ ود  حُ الجْ على 

ــدانِــي ــصْ ــظ قَ ــا حــافَ ي

رْفانِي للعَ ــع  ــضَ خْ و 

ــانِــي وصَّ ي  يخِ شِ راه 

ــــي ــى فــي اوْزَانِ ــلَّ ــهَ اتْ

يــانِــي ــدْ عَ ــى  ــشَ تَــخْ ال 

ــي يـزَانِ مِ ــر  ـتَـبَ خْ مَ و 

االوْزَان يع  ابْدِ في  م  جَ اعْ رْق  عَ و  گازِي  احْ

األغْصان بِين  ما  ة  رْناطَ غَ انْغايَم  عْ  مَ تَسْ

االوْطــان وج  هُ مْ عَ ــوْكــارِي  لَ ــرُوف  ايْ بْل  قَ

ــان ت المْ ــن  ي رْعِ الدَّ و  ــة  يبَ هِ الصْ ــل  ناجَ بَفْ

فان الكْ وك  مُّ ايْغَ قَبْل  ــك  ارْحَ ــوَ اجْ لِّي  سَ

اإليمان ل  ألهْ يُوبَة  هْ مَ النْبِي  ة  اعَ فَ اشْ و 

ــرَان اگْ ا  فِيهَ نَا  احْ وتْ  المُ بايَن  ــرَف  عْ و 

ضان يْر  الخَ ه  اللـَّ في  لَك  تَكْ ون  ايْكُ إال 

مان الظْ و  نا  الهْ و  ــان  الَمَ اب  جَ احْ نْدِي  عَ

نان الغْ و  تْبَة  الغَ اهل  وَاق  اسْ من  ت  رَجْ اخْ و 

ان سَ بالحْ ع  تْوَاضَ و  ــأَدَّب  اتْ اللْغا  ل  لألهْ

البْنان ام  ــدَ اقْ ت  تَحْ دِيــرُه  يد  حِ اجْ اللِّي  و 

بالبْيان ــي  ــاضِ ــفَّ حَ يــا  ــك  تَ ــدْ ــحَ انْ وانــا 

شان الخْ ول  قُ العْ ل  هَ عن  ابْياتْها  تَم  اكْ و 

رَان الگْ بِين  بِــيَ  ر  افْتْخَ و  ــول  صُ و  نِّي  غَ

باللْسان وا  كُ حْ ضَ لَو  ة  يعَ دِ الخْ ل  اهْ رِي  نَدْ

انتهت القصيدة
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رُوا و انخلفوا...“.  12 : يقال كذلك :  “واجي نغدْ

16 : يقال كذلك :  “يبكي كيف يبكي العشيق من األحزان“.

28 : يقال كذلك :  “يبليوش الروحاني    راكب الفيل و امعصب بتعابن متان“.

مالحظة :  وقفنا على نص أخر فيه أبيات ثنائية زائدة :

     - األول :     في عساق الديجاني     احكيتهم عسة سيد اعجام تركمان

                - الثاني :   و السمريس الغاني     حداد جاوبه  الحربل بفصيم اللسان
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ولْ صُ ورْ  البْدُ على  ن  سْ بالحُ

ــولْ ايْقُ ــي  أمالْكِ رَاكْ  مــن 

ــال ــثَ ـــه مِ ـــلُ ر أالّيْ ــدْ ــا بـَ ي

ــال مَ بالجْ ــوفْ  وْصُ المَ ــتَ  أنْ

ــة انْهايَ دُون  ــه  امُ اقْدَ حــرَزْ  ــوبْ  بُ حْ المَ ــالْ  مَ

أنَـــايَـــا ـــلْـــت  ـــمَ اعْ آشْ 

ينِي فِ يَجْ ما  ــرُه  ــمْ عَ ي  مالْكِ نِّي  ظَ في  كــان 

اي ــدَ ــحَ ل ــى  ــتَّ حَ ــرَبْ  ـقْ يـَ ــي  شِ ـــادْ  عَ وال  ـــرْ  فَ

ـــا أدَايـَ فــي  ـــزَّم  ــحَ اتـْ و 

ادِينِي يْعَ ــرْ  هْ ــدَّ ال ـــولْ  طُ نَيْتُه  فــي  انْـــوى  و 

ــة نَايَ اجْ دُونْ  ــي  الجافِينِ ــا  ي ــي  ذَنْبِ و  ــنْهُ أَشَ

ــا ــايَ ــفَ جْ رُدْ  ـــكْ  ـــالَ م

ــي رْتِنِ جَ اهْ عــالَشْ  ــي  افِ الجَ ــا  ي ــبَّة  سَ مــن  واشْ 

الوْصايَة ــفْ  انْــخــالَ ــسْ  ــيْ لِ وصيف  إال  ـا  أنـَ

ــــا ــــوالَيَ ـــا مُ ـــع ي ـــايَ ط

ينِي فِ تَجْ ــلِــيــكْ  عْ ـــارْ  عَ ــتْ  ــي وتِ ــا  ــانَ يَ إال  و 
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ــولْ ارْسُ ــي  ينِ ياتـِ ــى  يامت

ــول بُ القْ و  ــزْ  بالعَ ــر  فَ نَظْ

البْها ــلْ  ــامَ كَ يــا  نْتِي  كُ

ها كالمْ ــه  ــايَ ت ـي  تـِ ــدْ عَ

نْها انْظُ ـي  لـِ ــــة  رَاحَ ال 

ا تْهَ يَشْ ــكْ  ــالَ ــيَ خْ عـــادَ 

ــال بــالــوْصَ ــرْنِــي  ــشَّ ــبَ ي و 

ــزَال ــغْ ــار يْـــزُورْنِـــي ال ــهَ انْ

ــات األوْق ســايَــرْ  في  تَــاتِــي 

افْنَات ــي  رُوحِ ك  تِيهَ من 

اوْفـــات إال  ــي  ــامِ إيَّ ــيــر  غِ

ــات بَ المْ و  ــل  بِي التَّقْ بعــد 

دْوَايَــا ون  يْكُ وَاشْ  معاه  نِي  كْ تفُ يلَة  حِ من  آش 

ــا ــقــايَ ــاكْ اشْ ـــالْ مــعَ ط

نِينِي يَمَ ــوْصــالْ  ــال ب ــي  ــالْــكِ مَ ة  ـــدَّ مُ ـــدِي  هَ

نَايَا اهْ و  ــي  ــرْحِ فَ فــايَــنْ  ــرْ  الــسَّ ـــامْ  ايَّ فــايَــنْ 

ــا ــايَ ــنَ غْ و  ــــــرُورِي  سْ و 

ــي يِتِينِ احْ ــي  اللِّ ــة  بَّ حَ المْ و  ــلْوَان  السَّ ــنْ  فايَ

ايَا بِلْغَ بِي  مَسْ ـتَ  انـْ و  ــو  ــزْهُ ال ايَّـــامْ  فــايَــنْ 

ــا ايَ ــدَ ــعْ ــعْ لَ ــمَ ــسْ ــا نَ م

ــبِيتِنِي اسْ ــاشْ  بَ ــهْ  النْزَايَ و  رْجــاتْ  الفُ ــنْ  فايَ

ــايَا سَ ــي و امْ بْحِ ــكْ صُ يثَ ــي مــع حدْ يثِ دِ ــنْ حْ فايَ

ـــا ـــايَ َنَ أ و  ـــــتَ  َنْ أ ـــيـــرْ  غِ

ينِي يَبْغِ من  يتِي  ابْغِ و  يتْ  فِ اجْ نْ  مَ يتِي  فِ اجْ و 
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ــولْ قُ العَ ــوَّضْ  إيْخَ ــفْ  لْ الوَ

ــولْ ــجُ ــي انْ ــنِ ــتْ ــيَّ ا بَ ـــدَ م

بُولْ بالقْ ــرْتْ  ــفَ اظْ يُـــومْ 

ــولْ النْـعُ و  األَرْضْ  ــتْ  قَـبَّـلْ

مال لِــيــهْ  ــنْ  مَ ــيَّــحْ  يْــجِ و 

بَال الهْ ة  لـَ ـمْ جُ من  ـنِّـي  كَ

ــزَال ــام الــغْ تْ أم ــدَّ ــشَ و انْ

الَل الهْ ــه  وَجْ ــرْتْ  انْــظَ يُــوم 

ادْعايَا من  خــاف  الجافِي  يا  ذَنْــبِــي  و  نْهُ أشَ

ــا ــواليَ ــمُ ل ـــكـــايَـــا  اشْ و 

زَرْتِــيــنِــي إالَ  ــيــرْ  غِ ــنَــا  هْ وال  ـــة  رَاحَ ــي  ــلِ ِيْ إ مــا 

معايَا  ـــدْ  الَحَ ــي  ــمِ رَسْ تْــــزُورْ  ــا  ــم زَعْ ــتْ  ــلْ قُ

ــايَــا ــقَ ــلْ ـــي مَ ـــرَسْ فِ ـــحْ تَ

لِّينِي تْخَ و  ــي  ــشِ تَــمْ ــيــرْنَــا  غِ فْ  ــدَ ــهْ يَ وإِال 

ــة الوِصايَ ــة  حَ صَ ــر  بَ الخْ ــة  حَّ بصَ ــي  ينِ أتْوَصِّ

بْهايَا ــنْ  ــسْ ــحُ ال ـــفْ  شُ

ينِي فِ يَكْ ــدَك  وَحْ قْ  العاشَ يا  نِي  سْ حُ ر  انْظَ و 

ارْجـــايَـــا ـــي  لِ ـــلْ  ـــمَّ كَ ـــا  ـــنَ رَبْ الــحــمــد  هللا 

ـــنـــايَـــا ـــي مْ ـــنِ ـــغْ ـــلَّ بَ

ــي افِينِ إيْوَ ــوبْ  بُ حْ المَ و  ــرُورْ  السْ ــيّ  عل ــاگْ  ت

جايَا حْ في  ــرَة  ــمْ غُ لي  انْــبــاتْ  وال  نِيتْ  اهْ و 

ـــي الــغــايَــة ـتْ لِ ــلـْ ــمَّ كَ

يَأْدِينِي من  َدِي  أ و  لْنا  مَ شْ ــظْ  ــفَ احْ ــي  رَبّ يا 
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الرَّايَة تْ  نَعْ بُوبِي  حْ مَ زَارْ  و  ي  مِ رَسْ ــوَى  اضْ و 

ايَا المَ ــي  لِ ــدْ  ــشَ انْ ـــالْ  قَ

لِّينِي سَ و  ــم  ــهُ ــمْ رَخَّ ينْ  سِ الحْ مع  ــل  ــرَّمْ ال

يَايَا حْ مُ حْ  ـــدَ امْ و  ــورْتِــي  صُ مال  لِجْ ر  انَظَ و 

ــا ــايَ ــجَ ــدْ نَــــارْ احْ ــمَ ــخْ تَ

يِينِي حْ هللا  ـكْ  ــرْتـَ ـظَ انـْ ــا  م ة  ـــدَّ مُ ـــدِي  هَ

وَايَــا الــدْ اك  ـــدَ اكْ و  لْها  كُ ودْ  سُ الحْ في  ــدْ  ضَ

ـــا ـــايَ ـــمْ ادْع ـــهُ ـــادَفْ ص

ينِي يَبْغِ مــا  الــلِّــي  و  و  ــدُ ــعْ ال و  ــنَــامْ  الــنَــمْ و 

معايَا  ــرَاقْ  ــفْ ال ــى  ابْــغَ و  بِيبْ  الحْ رَادْ  إال  و 

ــا ــطــايَ ــعْ ـــلَّـــة مَ ــــنْ قَ مَ

يَعافِينِي ــالنِــي  بْ مــن  ــرْ   ي ــدِ نْ مــا  ــيــدِي  بِ مــا 

انتهت القصيدة

مالحظة :  هذه القصيدة ليست لها حربة.
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ولَك دُ عْ رَاضْ  غْ في 

ومَك قْدُ زْتْ  فَ احْ و 

ــورَك شُ مْ  ــگَّ يَتْسَ

ورَك لجُ اتْــعــودْ  و 

مضنونك هو  نْ  اشَ

ودَك صُ قْ نْ هو مَ اشَ

ودَك  دُ رْ فــي صْ قَصَّ

ك ــوكَ لُ مْ مَ ــي  ألنِّ

ولَكْ اوْصُ ِّيــنْ  ز ما 

ودَكْ سُ حْ الم  كْ و 

ك ــرُوطَ بشْ ــل  قابَ

ــــزُورَك يـْ و  زورُه 

عاك امْ بُوبِي  حْ مَ يا  دِي  عْ سَ خاب 

يك جِ امْ ــال  اتْــقَ و  ــي  ارْســامِ عن 

اك ــدَ اهْ لِيَّ  عْ اهللا  ــول  انْــقُ حتى 

ــحــادِيــك امْ ــــرَاه  انْ ــبْ  ــي ــرْقِ ال و 

انْساك اللِّي  ــطْ  رِي ــوْ عَ ــيَّ  لِ ــدْ  عِ

ــك ي بْـغِ يـَ مــن  ــرَه  ـكْ تـَ ــي  ياللِّ

ابْهاك من  نِي  رَمْ تَحْ ال  ي  أمالْكِ

ــكْ ــرِي اشْ ـــدْ  حَ ـــيَّ  فِ ــكْ  ــلِ إيْ وال 

فاك اجْ ــوالْ  لَ انِي  السَّ ر  ــدْ الــبَ يا 

ــك بِي ــرْ  ـ دَايـَ ــي  اللِّ ــب  يـ الرْقِ و 

وَاك اهْ لَلِّي  فْ  طَ اعْ و  قْ  فَ اشْ و  نْ  حَ

يكْ يَنْهِ و  ــهْ  ــي ــهِ انْ و  ــه  ــهُ نَــبْ
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ونَك جُ مَسْ ــرَّحْ  سَ

ورَك يْسُ مَ افْدِي  و 

لُوبَك غْ مَ علَى  و 

لُوبَك طْ مَ لَقْ  اطْ و 

ـك ومَ جُ انـْ ـدْ  ماحَ

يُومَك اغْ قَبْل  من 

ولَكْ اوْصُ ِّيــنْ  ز ما 

ودَكْ سُ حْ الم  كْ و 

وزَك ــدُ انْ يتْ  جِ لُو 

وبَك سُ حْ مَ باقِــي 

ــتواتْ عيُوبَك و اسْ

وبَك كدُ ــتْ  ي فِ اخْ و 

ــك رُوبَ اهْ ــاشْ  من و 

قُولَك لي  ي  كِ احْ و 

ــورَك جُ هْ مَ ــدْ  فاگَ

ــك لُوبَ غْ مَ ــي  اللِّ و 

اك كَ بالفْ له  م  انْعَ و  افِي  الجَ يا 

لِيك عْ ــوب  ــسُ ــحْ مَ ــه  حــالُ ألن 

الَك الهْ دْ  بَعْ مْ  ارْحَ و  ى  خَ اسْ و  دْ  جُ

ــيــك ــرِيــمْ إيْــكــافِ ــرْ الــكْ بــاجَ

الَك الفْ بِينْ  ــكْ  ــالَلَ اهْ و  ضــاوْيَــة 

ــلِّــيــك ــــوُه ويــخَ ــى ضُ ــفَ ــطَ ــنْ يَ

فاك اجْ ــوالْ  لَ انِي  السَّ ر  ــدْ الــبَ يا 

ــك بِي ــرْ  ـ دَايـَ ــي  اللِّ ــب  يـ الرْقِ و 

انْساك ما  جافِي  يا  لِي  قْ عَ بْتْ  صَ

ــك ــرِّي ــبَ ــال انْ ــجَ ــي ـــى م مــا وف

اك دَ اعْ ي  وَلْفِ يا  فاوْك  يَشْ تَ  فْ خَ

ــكْ ــادِي ــعَ ن ــلْ  ــكُ ال رْتْ  ـــــدَ قْ وال 

انْفاك ما  ــرَفْ  نَــعْ دْ  بَعْ لِــي  ــدْ  عِ

بِيكْ ــا  م ـــرَفْ  نَـــعْ الــجــافــي  ــا  ي

ــرَة فــي ارْضاك جْ ــد الهَ ــه بَعْ تْعُ مَ

يك فِ يَجْ ر  ــدَ ــقْ يَ ــى  ــتَّ حَ ــيــفْ  كِ
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ولَكْ اوْصُ ِّيــنْ  ز ما 

ودَكْ سُ حْ الم  كْ و 

كْ يُوشَ اجْ حارَبْتْ 

ــك يُولَ اخْ ــتْ  لَّعْ گَ

ــورَك بحُ يتْ  ــگِّ شَ

ونَك فُ نَمْت اسْ و اغْ

وبَك  جُ احْ رَقْتْ  اخْ و 

ورَك حُ لْتْ اسْ و ابْطَ

ــرُورَك تْ اسْ نَمْ و اغْ

ــك ـبُـوبَ ـحْ مَ وال 

ولَكْ اوْصُ ِّيــنْ  ز ما 

ودَكْ سُ حْ الم  كْ و 

ــورَكْ نُ في  يتْ  زَكِّ

ك وسَ مُ رْت اشْ و انْظَ

ــودَك جنُ ابْطــال  و 

وفَك صفُ عبِيد  و 

فاك اجْ ــوالْ  لَ انِي  السَّ ر  ــدْ الــبَ يا 

ــك بِي ــرْ  ـ دَايـَ ــي  اللِّ ــب  يـ الرْقِ و 

وَاك اغْ اللِّي  يشْ  الجِ ورْ  سُ كْ مَ رَاحْ 

ــرِيــك ــــادِي يَــبْ ــي غَ ــيــفِ ـــان سِ كَ

اك مَ رَبْتْ  اشْ وجْ  المُ بِينْ  ا  مَ الظْ في 

يك مِ يَحْ ــكْ  ــبَ ــي ارْقِ ــان  ك ــد  بَــعْ

اك مَ رِي و هوِيتْ على سْ عْ يفْ شِ بِسْ

يك دِ يَفْ ــرِي  ــسْ يَ مــن  ر  ـــدَ اقْ وال 

اك خَ يفْ  كِ ــي  ــرْنِ دَايَ نْت  كُ ــوم  يُ

بِيك تَسْ ــرَة  ــظْ بــالــنَّ ـي  ــورْتـِ صُ

فاك اجْ ــوالْ  لَ انِي  السَّ ر  ــدْ الــبَ يا 

ــك بِي ــرْ  ـ دَايـَ ــي  اللِّ ــب  يـ الرْقِ و 

اك ابْهَ في  نجالتِي  لُوا  جْ خَ ــومْ  يُ

لِك مَ ــرَة  ــضْ حَ ــي  ف ـــاجْ  تَ ـــنْ  كَ

اك فَ اكْ في  ــزُومْ  ــحْ مَ ــرَارَد  بــالــطْ

لِيك ــة  ــاعَ الــطَّ ــد  بَــعْ ــوا  ــعُ ــمْ سَ
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يبَك يصِ آش  عرَف 

دنُوبَك فــي  ــارَق  غ

ك ـتُـوبـَ كْ مَ لَوْال 

ك يُومَ غْ يمْ  غِ نْ  مَ

النْــرَاك فَظ  تَحْ اسْ و  اذْنُوبِي  من 

ــي يَــبْــلِــيــك ــنِ ــي ــتِ ــلِ شـــايَـــنْ ابْ

طــاك اعْ شــايَنْ  ــرَّفْ  تَتْصَ ــى  ن الغْ

يك فِ يَشْ و  ــكْ  ــي ــلِ ــبْ يَ ـنــا  رَبـْ

انتهت القصيدة

رُودَك“.  06 : يقال كذلك :  “ريع من اشْ

07 : يقال كذلك :  “الن عاره ملبوح عليك“.

08 : يقال كذلك :  “و اعتق مطلوبك“. 

........انعاديك“. 12 : يقال كذلك :  “و اجفيت اعجوبك 

مالحظة :  هذا النص مختلف في ترتيب األبيات على نصوص أخرى.
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ــة ــراجَ ــــوَاق زَمْ ــار االشْ ن

ــة ــوَّاجَ ــفَ ال ــدِي  ــاهْ ــن ت و 

ة الحاجَ في  يق  شِ اعْ ألنِّي 

ــة تاجَ ــي  لِيلْتِ اخْ ــرُوا  نَصْ

ــي ــالَّسِ ــا جَ ـــرْام ي ـــغَ ال

ــي گاسِ ــه  لْبُ قَ ــن  الزِّي و 

ــي ــيق كيــف إيْوَاسِ شِ العْ

ة زِيجَ امْ لِي  ادْوَاخْ في  تْها  ترَكْ وَى  الهْ ارْيــاح  و 

ة زِيجَ امْ ي  عِ امْ دَ مْ و  ــر  نَــزْفَ ــارَة  ت انْــزِيــمْ  ــارة  ت

ة يجَ الهِ من  ول  انْگُ قال  لِــيَّ  بْها  حُ ير  مِ من 

ة يجَ دِ اخْ الَلَّة  ــمْ  األسَ زِينَة  ر  النْصَ ل  تَاهَ تَسْ

ــاس اك يـــا ن ـــــدَ ــــا كْ وان

ــوج ــرْهُ مَ ــيــم  ــقِ اسْ بِها 

ــــزُوج ـــيـــن  بْ ـــرادْفِ ـــتْ مَ

ــوج ادْمُ ُمْ  أ ــة  الغالْيَ فــي 

وج ــــدُّ ــام خَ ـــاج الـــرْيـَ ت

ـــرَّاس ــر حَ ــرِي ــي اشْ طــاغِ

ــن فــي الــنَّــاس ــيْــحَ مــاكَ

الس الغْ ــوف  ابــشُ ــاوي  ك
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جاء مــا  ـــة  الَلَّ ــول  ــرْسُ مَ

ة هاجَ بَطْ ــتــال  احْ عنها 

ة تاجَ حْ مُ كل  ــرْت  ــضَ حَ

ــة تاجَ ــي  لِيلْتِ اخْ ــرُوا  نَصْ

ــي ــالسِ ـــي اغْ ــــات ضِ َت أ

ــي ــاسِ ــا يــا ن ــه ــتْ ــلْ ــبَّ قَ

ــي ــالسِ ــد اجْ ــت بَــعْ ــي ازْهِ

ـة ـياجَ بَهْ ازْدَاد  ــشاط  نـَ

ــة ــ ـاجَ الوَهَّ ـتْـنا  ـعَ ــمْ شَ

ــرُوج ــحْ بَ ــت  ــمْ انْــعَ حتى 

ــوج تُ ــع الحْ ي مِ ــي اجْ و قضِ

ــوج لُ مْ مَ ــنْ  كَ ــتْ  ي بقِ و 

وج ــــدُّ ــام خَ ـــاج الـــرْيـَ ت

ــاس ــوقَّ ال ــهــا  ــبْ ال دات 

االنْــفــاس ــف  شَ بِيل  تَقْ

ــاس نَ العْ فــي  ــة  يَ بالزّاهْ

ــرُوج هْ المَ نا  ابْســاطْ فــي 

ــوج ــيُ ــتْ ــم لَ ــهُ ــتْ ــلْ ــتَ مَ

ة تِيجَ احْ ة  شايْقَ ك  رُوحَ بِها  من  قال  ين  الحِ في 

ة يجَ البْهِ العانَس  تاتِيكْ  ق  يالعاشَ اليُوم  و 

ة يجَ انْهِ ضا  العْ رُوح  و  وف  الخُ بِين  و  الرْجا  بِينْ 

ة يجَ دِ اخْ الَلَّة  ــمْ  األسَ زِينَة  ر  النْصَ ل  تَاهَ تَسْ

ــاس ـي القِ و  ــا  ـن ـدامْ امْ و 

سيجة كل  سلوان  يغدِّي  و  ي  يسقِ و  بْ  إيكُ

ة يجَ اســهِ راقصــة  وانَــس  اعْ ــم  بِهُ ــن  ي تَوْجِ مْ و 
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ة ــرِيجَ اسْ ــا  ارْه انْوَ و  ــرارَة  سْ مَ ــة  زَيْنَ امْ ــة  زِينَ

ة يجَ دِ اخْ الَلَّة  ــمْ  األسَ زِينَة  ر  النْصَ ل  تَاهَ تَسْ

ـــالَس ـــــت الـــگْ ــــدا وَقْ هَ

ــة يجَ هِ اطْ ها  بنْســامْ ــح  تَتْمايَ كَ االدْواح  ــوفْ  شُ

ة يجَ انْفِ ه  انْسايْمُ البْساتَن  في  ر  الزْهَ و  ردْ  الوَ و 

ة فريجَ عة  واسْ موالنا  ارحمة  ي  قِ اسْ و  ــبْ  كُ

ة يجَ دِ اخْ الَلَّة  ــمْ  األسَ زِينَة  ر  النْصَ ل  تَاهَ تَسْ

ــة بْهاجَ المَ ــة  ــيَ الباهْ و 

ــة تاجَ ــي  لِيلْتِ اخْ ــرُوا  نَصْ

ـي اوْنـاسِ ـيـب  بْطِ بَتْـنا 

ــي اوْقــاسِ ر  ـجْ الفَ وأتَـــا 

ـي ـناسِ اعْ ـم  عْ نـَ ادْوَات  و 

ــة رَاجَ ــدْ حَ يار  االطْ ع  مْ سَ

ــة افْراجَ اوَر  ــوَ النْ ــوف  شُ

ة الزَّاجَ في  ام  دَ المْ وف  شُ

ــة تاجَ ــي  لِيلْتِ اخْ ــرُوا  نَصْ

ــوج ــهُ ــمْ ــبْــهــة الــعَ مــشَ

وج ــــدُّ ــام خَ ـــاج الـــرْيـَ ت

ــعاس سْ العَ ى  امْضَ ــى  حت

ــاس الب ــاح  ب الصْ ــح  بَ اصْ

الــكــاس رَادَف  ــت  ــالَ ق

وج جُ الفْ رُوض  في  ى  زْهَ و 

ــرُوج ــا لــلــحْ ــه ــوَاضْ ــحْ بَ

ــوج تُ حْ مَ ــه  بِ ــيق  شِ العْ

وج ــــدُّ ــام خَ ـــاج الـــرْيـَ ت
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ي ناسِ العْ على  ــول  انْــصُ

ي كاسِ ــي  لِ ــى  ــلَ احْ بها 

ــي باسِ اكَ ــيت  انْسِ ــى  حت

ــة ــوَاجَ رَهْ ــنْ  كَ يس  اتْمِ

ــة الــنَّــفــاجَ ــهــا  ــوتْ ــيُ تْ و 

ــة ازْباجَ ــل  حَ كُ ــان  ب جْ حَ

ــة تاجَ ــي  لِيلْتِ اخْ ــرُوا  نَصْ

ي ياسِ تَقْ فــي  ود  ــــدُ أُخْ

ي لْماسِ گُ اسْ الَصْ  خَ من 

ي ياسِ تَكْ فــي  األنَـــف  و 

ــيَّــاس ــيــل مَ ــتِ بــالــلِّــي امْ

ــالَّس ــجَ ال ــا  ي ــت  ــي زهِ و 

ـيـاس بـتَـكْ ــتْــنـِي  وَدْعَ

ــوج ــهُ ــطْ مَ ــــالم  اعْ والّ 

ـــوج ــن ازْبُ ــابَ ــع ــي اتْ ــعِْ نَ

نُوج للغْ ــا  ــارْه ــف اشْ و 

وج ــــدُّ ــام خَ ـــاج الـــرْيـَ ت

ــرَاس اغْ في  اوْرُودْ  نِي  نَعْ

اس سَّ عَ ــال  ــخَ ال ــوَة  ــنْ عَ

ـــــاس ـــوس  وَنَّ ـــي ـــالن ك

الــوْنــاس رُوح  ــشــات  امْ و 

ة يجَ فِ اسْ تُه  رْسْ لمَ قُرْصان  صــارِي  ثِيل  امْ والّ 

ة يجَ اوْهِ رْتُه  ابْغُ صال  ل  مَ اكْ الل  هْ كَ بِين  جْ و 

ــة ارْتِيجَ ــنانْها  سْ و  رَة  ــدْ القُ ــج  نْ ابْغُ ــة  نْجَ غَ امْ

ة يجَ دِ اخْ الَلَّة  ــمْ  األسَ زِينَة  ر  النْصَ ل  تَاهَ تَسْ

ــاس ب االكْ ــوم  مُ اهْ ــي  جِ يَفْ
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ــة ارْناجَ ــفايَف  اشْ لِيهــا 

ــة ناجَ غْ مَ ــد  ي جِ ــد  ي الجِ و 

ة العاجَ من  ى  فَ اصْ ر  دْ صَ و 

ــة تاجَ ــي  لِيلْتِ اخْ ــرُوا  نَصْ

ــي اسِ ــنْــدَ ــيــتْ بــالــهَ نَــهِّ

ــي ــهــا  بَــرْيــاسِ ــتْ ــلْ ــعَ وجْ

ــي ــاسِ ــيــن  اونَ ــيِ ــزّاهْ ــل ل

ــة ــزْرَاجَ ــيــبْ خَ ــبِ لْ
َ ــدْ أ خُ

ة بَنْتاجَ ــالَم  اسْ ــدِي  اهْ و 

اتْلُوج من  ى  فَ اصْ ر  تْغُ و 

ادْيُــوج في  بَــرْق  ود  عُ اضْ و 

كــالــرْنُــوج ــا  ــودْه ــهُ انْ و 

وج ــــدُّ ــام خَ ـــاج الـــرْيـَ ت

يــس نْدِ التْهَ مــن  ــة  ــلَّ حُ

نِيس الوْ ــرْ  سَ و  ــــوَة  زَهْ

ــس بِي تَكْ ــطْ  نْ القَ ــل  ألَهْ

ــنُــوج ــاج الــغْ ــتَ ــه ل ــابَ إج

ــوج النْــتُـ ــن  ــرِيـ ماهْ للـْ

ة لِيجَ الفْ في  د  هْ شَ رْ  السَّ و  وَة  نَشْ فيه  الرِّيق  و 

ة ابْلِيجَ ا  هَ يدْ في  قافَل  مْ و  ة  لُومَ قْ كَ باع  اصْ و 

ة يجَ ادْغِ اوْصافْها  ان  يقَ السِّ و  الــرَدْف  و  الرْفاغ 

ة يجَ دِ اخْ الَلَّة  ــمْ  األسَ زِينَة  ر  النْصَ ل  تَاهَ تَسْ

يسْ إيْغِ ــيَّــس  إيْــقَ الّ  مــن 

ة يجَ مِ اسْ نْها  عَ ى  نَرْضَ الَّ  من  تِي  رَاحْ و  ــي  رُوحِ

ة النْتِيجَ ل  أَهْ دْبَا  والوَ لْبَة  طُ و  ــرَاف  االشْ م  نَعْ
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51
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ــة الجَ لجْ ــن  ي ضِ الباغْ و 

ــة ــالم رَبــاجَ ــكْ مــن فــي ال

ى هاجَ اتـْ من  ـنا  يـمْ ـدِ عْ و 

ـى يَتْفاجَ ـم  الهَ سى  انـْ و 

ـوج ـمُ الهْ يـن  ـدِ الجاحْ و 

ــرُوج ــهْ ال ــيــن  ــفِ ــوالْ مْ و 

ــوج لْقُ مَ ــد  اليَ فــي  ــة  دِيمَ

وْج بالفَ ـــول  گُ و  ــي  ــنِّ غَ

ة رِيجَ اهْ ها  رَاجْ امْ في  ع  فاضَ اضْ ير  غِ م  ثَلْتْهُ مَ

ة يجَ هِ م اطْ ولْهُ قُ ا من لْغايَا و عْ و اغْشام في اللْغَ

ة يجَ الفِ بالجابْرِي  يَّق  انْضِ و  نِي  الدْ على  دِينِي 

ة يجَ افْجِ نا  نَمْ غْ ي  لَمِ العَ م  نَعْ يف  عِ الضْ قال 

انتهت القصيدة

مالحظة :  لقد سمى النّاظم نفسه في هذه القصيدة بنعم "العلمي".
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النْيَام صابَغْ  يا  فْ  طَ اعْ و  بْدَك  بِعَ ي  َمالْكِ أ ارْفَقْ 

تَام الغْ مــن  ــا  أنْــبَ ر  بَـــدْ يــا 

ى ماكفَ يت  قاصِ قَلْبِي  دَّب  اتْعَ ال  اهللا  يكْ  دِ يَهْ

رَام وع بالغْ لْسُ نْ وأنَا المَ حاسَ وف  بالمْ وْصُ انْتَ المَ

ام ــقَ السْ ــد  أنْكايَ يِيــت  عْ و 

ى فَ تَنْطْ ال  حَ مُ قَلْبِي  في  مارْ  اجْ من  بَــرْدَت  ا  أمَ

ام جَ اسْ ة  حايْفَ وعِي  دمُ و  اللْيَالِي  ر  اهَ أنْسَ أنْبَاتْ 

ــام ــوحْ فــي الرْسَ ــي و نُ نَبْكِ

ى فَ اعْ وال  لِيَّ  اعْ ارْ  جَ من  رِي  خاطْ بُوبْ  حْ مَ على 

ام  الرْسَ على  وِي  يَضْ كْ  دَّ خَ د  اهَ انْشَ ي  مالْكِ يا  إمتَا 

ــام الرْيَ ــنْ  امْحاسَ ــنْ  بِي ــا  م

ى فَ حايَنْ الجْ يتْ امْ الَلِي و نْسِ ول ابْرِيت من اعْ و انْقُ

الَم بالسْ يرْ  غِ يِّينِي  ايْحَ في  الَحْ  المْ تَاجْ  بُوا  رَغْ

ــرَام الكْ ــيرَة  سِ ــي  ايْرَاعِ و 

الْفة وَ د ايَّام المْ بِيبُه بَعْ ى احْ فَ يْر في اللِّي اجْ ال خِ
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ــتْ افْنِي ــي  الْكِ امَ ــوَاكْ  بَهْ

يتْ ــكِ ماشْ ــاكْ  فَ لجْ ــرْ  صابَ

يِيتْ ماعْ واكْ  اهْ رِيقْ  اطْ في 

ــت انوي ــا  م نلــت  ــا  أن إال  و 

ــي الْتِ حَ ــفْ  ي كِ ــة  حالَ ال 

لْتِي عَ ــرَار  ـضْ بـَ ــي  شــاكِ

ــي تِ حاجْ ــى  ـضَ تقْ ــى  ـتَّ حَ

ــي ــتِ رَاحْ رُوحْ  ــا  ي ــكْ  ــنَّ مَ

رَام ا  احْ جادِي في البْهَ ى لِي تَمْ ول ما مْشَ دْ و انْقُ عَ نَسْ

انْظام لِــي  ــاعْ  ضَ ما  ــا  أنَ و 

ى فَ الجْ و  دْ  الصَّ يْزِيد  و  فِيَّ  ود  سُ الحْ قُوْل  عْ  مَ نَسْ

ام صَ اخْ بْالَ  خاوَة  نَا  احْ و  اتَقْ  وَ المْ و  ود  هُ العْ وِينْ 

ــالَم ـ اكْ ا  ــدَ للْعْ ع  ــمَ تَسْ ال 

ة رَايْفَ لِيكْ  ايَا  دَ اعْ و  و  دُ العْ يتْ  حِ اضْ َنَا  أ اليُومْ  و 

الَم غْ كَ لِيكْ  َنَيَا  أ و  ــي  رُوحِ ثِيل  امْ نْدِي  عَ أنْتَ  و 

ام ــدَ الــقْ بَّل  انْقَ و  م  ــدَ نَــخْ

ا فَ العْ شارَدْ  يَا  كْ  هَ وَجْ ر  نَنْظَ يرْ  غِ لِيكْ  انْبَايَع  و 

امْ كَ احْ ى  ارْضَ ا  مَ وزَكْ  ايْدُ انْ  كَ رِي  اطْ خَ بَّرْتْ  صَ ادَا  مَ

ام قَ اسْ ال  دْ  عْ السَّ لَفْ  حْ و 

ا فَ بَالشْ ــودْ  ايْــجُ لَبْ  نَطْ يــرْ  انْــدِ ما  بِيدِي  ما 

الَم بالسْ يرْ  غِ يِّينِي  ايْحَ في  الَحْ  المْ تَاجْ  بُوا  رَغْ

ــرَام الكْ ــيرَة  سِ ــي  ايْرَاعِ و 

الْفة وَ د ايَّام المْ بِيبُه بَعْ ى احْ فَ يْر في اللِّي اجْ ال خِ
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ام دَ امْ بال  انْ  وَ نَشْ َنْتَ  أ و  ة  البِيضَ و  الزْهُ َيَّامْ  أ وَيْن 

ام مَ اهْ نَا  اطْ ابْسَ في  اقِي  سَ

ى فَ لِيك التَّاج ما خْ دَى و عْ يُونْ العْ يُونْ علَى اعْ مَصْ

َيَّامْ أ و  للزْهُ تْ  دَامَ ما  قالُوا  و  رْبُوا  جَ من  قُوا  دْ صَ

ام دَ للقْ ومْ  ــدُ اتـْ ــان  كَ ــوْ  لَ

رْفَة شَ مْ ا  دِيمَ ى  تَبْقَ اها  مَ اسْ في  سْ  مْ الشَّ ان  كَ لَوْ 

وَام الدْ على  رْتِينِي  جَ هْ و  ا  البْهَ دَاكْ  في  تِينِي  تَقْ شَ

ـــام ـــيَ االنْ ـــغْ  ـــابَ أص اهللا 

ة الْفَ خَ المْ تُوبْ  وِي  طْ و  لِيَّ  اعْ الرْضا  تُوبْ  رْ  أنْشَ

ام رْ و النْظَ عْ ة في ابْيَاتْ الشِّ بْ لَوْالَعَ تَادَكْ صاحَ نَعْ

ــوَام اسْ ا  مالْهَ ــح  تْــوَاشَ و 

ة فَ اعْ سَ المْ و  الرَّافَا  و  افَة  اللْطَ ب  صاحَ رْفَك  نْعَ و 

الَم بالسْ يرْ  غِ يِّينِي  ايْحَ في  الَحْ  المْ تَاجْ  بُوا  رَغْ

ــرَام الكْ ــيرَة  سِ ــي  ايْرَاعِ و 

الْفة وَ د ايَّام المْ بِيبُه بَعْ ى احْ فَ يْر في اللِّي اجْ ال خِ

ـــاتْ أوْقَ مــن  دُوَّزْتْ  ـــا  َمَ أ

ــات ــوتْ و التْقَ ــوَى اليَاقُ تَسْ

رَات اجْ ه  عَ امْ دَ امْ اسْ  الكَ و 

اتْ ــبْ هَ ــرْ كُ ي ع غِ ــمَ ــا تَسْ م

بْتُوبْهــا ــي  طِّ غَ امْ ــتْ  نْ كُ

نْهــا مَ ام  ــگَ اسْ د  ــعْ السَّ و 

ــا يْهَ ضَ و  ة  عَ ــمْ الشَّ ــنْ  بَيْ

ا رْبْهَ شُ ــدْ  لَ ــرَة  ــمْ الــخَ و 
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اب سَ احْ ــالَ  بْ ة  ــدَّ مُ ــدِي  هَ

ــوَابْ الصْ ة  ــاعَ سَ ــنَّى  نَتْسَ

ــاب الرْقَ ــق  عاتَ ــبْ  ـلَ نَـطْ كَ

اب دَ االهْ ــفْ  رَاشَ لْطانِي  سُ

ــي ــلِ ــالَيْ اعْ ــي  ــامِ كَ أنَـــا  و 

ــايْلِي سَ امْ ــي  ضِ نَقْ ــا  فِيهَ

ــي ــلِ ــزِيْ ـــيَّ أغْ ــع بِ ــمَ ــجْ يَ

ــاتْــلِــي ودْ قَ ـــدُ ـــخْ ــر ال ــايَ نَ

زَام و  ي  مالْكِ نِي  ضْ بْهَ و  فِيَّ  ادْ  اوْسَ نِّي  عَ رْ  رْصَ صَ

ــام مَ احْ ــى  عل ــوَى  اهْ ــازْ  بَ كَ

ة فَ نَاصْ ومْ على المْ صُ قْ يل فانِي مَ ي انْحِ مِ سْ و تْرَك جَ

ام سَ الَك الرُّوحْ و الجْ دَ الِي و كْ يبْ له مَ بْتْ انْهِ لَوْ صَ

ــام مَ بالكْ ــيرْ  انْشِ و  ــصْ  نَرْقُ

رْفَة شَ المْ رَّة  الغُ ولْ  مُ يا  رَك  خاطْ اب  يَرْطَ ى  عَسَّ

ام ادْمَ وال  بَة  رَغْ ال  و  اد  جَ تَمْ فِيكْ  ادْ  فَ ما  مالَكْ 

ام شَ الغْ ــرَة  ــي سِ ـعْ  ـابـَ اتـَ

الوْفَى نَاقَصْ  يا  لْبَكْ  يَسَ ا  البْهَ من  رَبِّي  قــادَرْ 

رَام الغْ ة  بلِيعَ يَبْلِيكْ  ابْالنِي  اللِّي  رَبِّي  لَبْ  نَطْ

ــام ــعَ ــرَه الــطْ ـكْ ــى تـَ ــتَّ حَ

ة فَ اتْ عاجْ ب و الدَّ كْ تَلْهَ هاجَ ارْ البِينْ في امْ مَ و اجْ

انتهت القصيدة
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لِيل اعْ كأنُّه  فارْ  يَصْ لُونُه  ر  تَنْظَ يُومْ  كل  ل  نَاحْ ا  دِيمَ ة  ساقْطَ بْ  الحُ ولْ  مُ وَرْقَة 

ــه رَاتُ بِزَفْ ــمْ  ي البْهِ ــم  سَّ إيْقَ ــاتْ  يبَ و 

اللِّيل ه  انْحُ وَ اجْ دْ  يْمَ و  يُّه  ضَ النْهارْ  ى  جَ يَفْ تَّى  حَ ايَعْ  وَ السْ و  األوْقــاتْ  ايْرَاعِي  و 

إيْبَاتُوا ينْ  كِ مَسْ رِينْ  ساهْ ارُه  ابْصَ و 

يلْ مِ اجْ ها  نْدْ عَ ي  تَبْغِ اللِّي  هْ  وَجْ وفْ  اتْشُ وال  يْنُه  عَ رْ  تَبْصَ د  اتْقَ ا  مَ ــدْ  وَاحَ تَّى  حَ

اتُه نُه اقْلِيلْ في اوْصافْ انْعَ سْ ثَلْ حَ و امْ

يلْ انْحِ ي  الَيْمِ يا  نِي  اتْرَكْ رَامْ  الغْ و  قْ  شْ العَ رَار  بَضْ ي  كانْقاصِ مــازَالْ  و  يتْ  قَاصْ

ناتُه عْ بطَ يرْ  غِ رِيضْ  امْ قَلْبِي  انا  و 
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اه اعضْ في  ة  راحَ د  يُوجَ ما 

ماه اسْ في  وم  النْجُ رُوا  يَزَهْ و 

اهْ أبْهَ اوْيَة  الضَّ سْ  مْ الشَّ فَاقْ 

اه فَ اجْ ادْنِي  كَ اهْ  وَ نَهْ اللِّي  و 

ــومْ فــي النْهــار ــل إيْهُ و يْضَ

االبْــصــارْ ـــاعْ  قَ ــوا  ــومُ يْــنُ و 

اتْ و االبْــكــارْ ــيــدَ ــاقْ الــغِ فَ

ــار بَ اخْ ــي  الْتِ لحَ جــاب  ــا  م
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يلْ فِ تِي اجْ احْ يتِي من سَ حِ تِي و ضْ لْطْ تِي في خُ لَّمْ تَّى سَ تِي حَ جْ هْ انْ مُ لْطَ لْتْ أَسُ مَ آشْ اعْ

اتُه نَ سْ بِحَ وزْ  اتْفُ ه  رْحُ سَ ونَكْ  جُ سْ مَ

ثِيل امْ إيلُه  االّ  نْ  سَ الحَ في  رِي  اطْ خَ و  لِي  قْ عَ المالك  كامْ  احْ في  امْ  عَ نْ  مَ مْ  كَ ليَّ 

ــه اتُ وَ طْ خَ ــد  وبَعَّ ــي  تِ ومْ حُ ــن  مَ ــلْ  ارْحَ

ــلْ بِي ــرَانْ كالهْ يْ ــي حَ لِّينِ ــبابْ و يخَ ــالَ اسْ ــه بَ ــه و ايْتِي مالُ ــرُومْ فــي اجْ غْ ــي مَ رَفْنِ يَعْ

فاتوا ــاً  ــام أيّ في  ـــرور  اسْ ــا  دُوزْنـَ ما 

يلْ افْضِ عارْفُه  ي  وَلْفِ الَيَنْ  ي  مالْكِ بْعْ  طَ من  لِي  رْ  دَ يَصْ ا  فَ الجْ و  التِّيهْ  سابْ  نَحْ ما 

اتُه وجَ مُ لَى  تَحْ و  الرْضا  رْ  بَحْ ى  فَ يَصْ

يلْ مِ اجْ بال  نَّة  مَ بالْ  ــاتْ  األوْق عْ  مْ جَ في  ــرِي  وَكْ ــالَزَمْ  ي و  بْنِي  إيحَ ا  مَ زَعْ تَادُه  نَعْ

افْناتُه و  قَلْبِي  ــوَاتْ  اكْ رَة  جْ الهَ نَــارْ 

اتْــرَاه وال  ي  هِ وَجْ رْ  تَنْظَ ا  مَ

عاهْ امْ ي  أالَيْمِ دْ  عْ السَّ خابْ 

اه ــدَ اعْ ــي  ــمِ أالَيْ ــه  بِ دَارُوا 

ــاه م ــرَبْتْ  اشْ إالَ  ة  ــاعَ بالسَّ

ــاه ادْهَ من  اليُومْ  رَفْ  نَعْ ما 

ـــار ــر االوْكَ ــاجَ ــا هَ ــة أيَ ــفَّ عَ

جــار ــه  لِي ــتْ  نْ كُ أالَّ  ــدْ  بَعْ

دَارْ ـــم  ـــهُ رَيْ ـــا  ايَ ـــدَ ع و 

ــزَارْ ــمْ ال ة  ـــدَّ لَ بْنِي  جَ تَعْ

عار بِيبْ  الحْ علَى  وْ  هْ السَّ و 
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يلْ فِ تِي اجْ احْ يتِي من سَ حِ تِي و ضْ لْطْ تِي في خُ لَّمْ تَّى سَ تِي حَ جْ هْ انْ مُ لْطَ لْتْ أَسُ مَ آشْ اعْ

اتُه نَ سْ بِحَ وزْ  اتْفُ ه  رْحُ سَ ونَكْ  جُ سْ مَ

يلْ كايْحِ فاكْ  اجْ و  ي  مِ رَسْ رْ  الهاجَ يا  ارْضاكْ  و  كْ  فَ طْ عَ ي  نْرَاجِ كَ زَالْ  ما  حدِّي  ما 

ــه اتُ ــي لِيعَ لْبِ ــمْ قَ ي مِ ــيْبَرَدْ مــن اصْ اشْ

يل إيمِ ا  مَ ابْهاك  يْر  لِغَ لْبْ  القَ و  الَقْ  الخْ و  رْ  الخاطَ و  ارَحْ  وَ الجْ و  عاكْ  امْ غير  لْ  قَ العْ

طاساتُه لَى  تَحْ رُورْ  السْ وَقْتْ  فْ  طَ يَعْ

لِيل الجْ الخالَقْ  بْحان  سُ اوْصافُه  في  يرْ  نْحِ و  لْنِي  هَ يَدْ ه  دُ انْشاهْ إال  اللُّونْ  دَاكْ 

ــه ابْنَاتُ ــوكْ  طاعُ گاعْ  ــلْ  ي الجِ ــادا  هَ و 

يل فِ الحْ النَّاعَم  الرَّوضْ  في  الِي  عَ ن  صْ غُ نْ  كَ ايَحْ  يَتْمَ وفُه  كنْشُ نِينْ  امْ دْ  القَ دَاكْ 

ادْهاتُه بِين  ا  مَ إيْبَانْ  ة  وشَ الهُ يُوم 

اتْــرَاه وال  ي  هِ وَجْ رْ  تَنْظَ ا  مَ

اه الْضَ نِي  ساكْ بْ  يَلْهَ حتّى 

ــرَاه انْ إال  نْدِي  عَ ك  هَ وَجْ و 

يَاه اضْ لِي  إيْبَانْ  البَرْق  ثْل  مَ

شاهْ لُولْ من اغْ يفْ مَسْ و إال سِ

ـــار ــر االوْكَ ــاجَ ــا هَ ــة أيَ ــفَّ عَ

ــار يَ الغْ و  ــدْ  النَّكْ ــجْ  ي يْهِ و 

ــرَارْ االسْ ة  ــدَّ لَ ــي  لِ ــل  مَ تَكْ

ــر مَ القْ و  سْ  ــمْ الشَّ ــبْ  لَ اغْ

ــر ــهَ ــتْ ــشْ ــد مَ ــنْ وايْـــــالَ بَ
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يلْ فِ تِي اجْ احْ يتِي من سَ حِ تِي و ضْ لْطْ تِي في خُ لَّمْ تَّى سَ تِي حَ جْ هْ انْ مُ لْطَ لْتْ أَسُ مَ آشْ اعْ

اتُه نَ سْ بِحَ وزْ  اتْفُ ه  رْحُ سَ ونَكْ  جُ سْ مَ

يل فِ اغْ ورنَا  شُ عن  ي  الوَاشِ و  نَى  المْ غايَة  و  ف  طْ العَ في  نَّا  كُ نِينْ  امْ رَة  سْ حَ يا  أوَاهْ 

طاساتُه رَايَرْ  امْ ى  فَ الجْ من  وقْ  ــدُ انْ و 

يلْ كتْسِ ال  صَ مْ القُ وعْ  دْمُ و  اجْ  الدَّ اقْ  سَ اغْ في  ى  اطَ يَتْعَ رْنَا  مْ خَ بَاتْ  لِيلَة  من  مْ  كَ

ــه اتُ بلُغَ ــجْ  ي تْهِ كَ ــي  الحَ ــات  بنَ و 

يل ادْهِ حالْتُه  في  كان  من  مْ  اصَ يْخَ كَ يرْ  الطِّ و  نَّنْ  إيْحَ الرباب  و  إيْزَبْرَجْ  ودْ  العُ و 

ــه حليات ــع  بَايْ اطْ ــا  اللْغَ فــي  ل  ــدَّ يَب و 

يلْ طِ أهْ ا  هَ فُمْ من  رَة  مْ بالخَ ة  فَايْضَ البَالَّرْ  ــوََابْ  اكْ و  دَعْ  الــوْ يُوسْ  كْ و  رَة  فْ الصَ و 

اتُه ــقَ ــقْ اسْ تِي امْ العْ ــدَ ــعْ بالمْ مــن وَالَ

اتْــرَاه وال  ي  هِ وَجْ رْ  تَنْظَ ا  مَ

ــاهْ ــي بمــا ابْغَ لْبِ ــرْ قَ و تَضفَ

اهْ ابْكَ على  ي  تَبْكِ ة  عَ مْ الشَّ و 

اه الْغَ في  د  يَنْشَ انِي  الغَ و 

اهْ مَ في  ة  ايْمَ عَ لْ  نَاجَ الفْ و 

ـــار ــر االوْكَ ــاجَ ــا هَ ــة أيَ ــفَّ عَ

جارْ نَنهْ ـــاعْ  گَ ــنِّــي  ظَ مــا 

ار ــعَ ــد االشْ ــاقِي يَنْشَ و السَّ

ــار االوْتَ ــة  مَ نَغْ ــاوَبْ  ايْجَ و 

ــار يَ الغْ و  ــد  النَّكْ ا  ــوْ ي جِ يَفْ
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يلْ فِ تِي اجْ احْ يتِي من سَ حِ تِي و ضْ لْطْ تِي في خُ لَّمْ تَّى سَ تِي حَ جْ هْ انْ مُ لْطَ لْتْ أَسُ مَ آشْ اعْ

اتُه نَ سْ بِحَ وزْ  اتْفُ ه  رْحُ سَ ونَكْ  جُ سْ مَ

وِيلْ الطْ كْ  نُومَ من  ضْ  وتْيَقَ و  الزْهُ ايْة  غَ و  لْو  السَّ وَقْــت  الِيهْ  سَ ــامْ  االيَّ أتَنَبَّه 

الَتُه مْ حَ ة  جَ هْ طَ وزْ  تْـــدُ ــا  دَاب وَادَكْ 

يلْ جِ د  بَعْ يلْ  جِ قَبْلِي  يُورِيوكَ  فَاتْ  ينْ  شِ على  ولْ  قُ العْ لْ  هَ الْ  سَ و  ي  وَلْفِ يا  ي  صِ قْ سَ

ــوا فَاتُ ــرة  جْ بالهَ ينْ  ــقِ اشْ عَ مــن  ــا  أم

تِيلْ القْ صادَك  تَّى  حَ رَة  جْ بالهَ و  فى  بالجْ اتْكافِي  و  نَك  سْ حُ يقْ  شِ اعْ بَايْنِّي  رَف  تَعْ

يَّاتُه سِ ـدِّي  تـَ رَاكْ  خــاف  ــوبِــي  دنُ و 

يلْ طِ اعْ ي  الْكِ مَ يَا  ى  تَبْقَ ديما  تْنَامْ  ما  تَرْقُد  ما  ودَكْ  ــدُ اصْ من  دَقْتْ  ا  مَ تِي  قْ ضُ لو 

ــه رَبَاتُ بِحْ ــاكْ  ضَ اعْ ــوا  رْحُ يَتْجَ ــى  حتّ

اتْــرَاه وال  ي  هِ وَجْ رْ  تَنْظَ ا  مَ

ادْواه بَر  يَنْجْ ــرَّكْ  ضُ ى  عَسَ

ارْوَاه ا  بمَ ـــرَّاوِي  ال ــكْ  ــرْوِي يَ

ــه ــــهْ اإللَ ــيَّ وَجْ ــــبْ ف رَاقَ

اه بْتَدَ مُ نْد  عَ رْبَكْ  شَ ى  ضَ يَقْ

ـــار ــر االوْكَ ــاجَ ــا هَ ــة أيَ ــفَّ عَ

ار ــة األوْعَ يقَ ــلَكْ مــن ضِ تَسْ

ار ــطَ ــوبْ في األشْ تُ كْ دُون المَ

االوْزار ــلْ  ــقْ تُ ــلْ  ــمَ تَــحْ ال 

ــرَارْ اسْ ــوَى  للهْ رِي  ــدَ تْ ــا  م
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انتهت القصيدة

يلْ فِ تِي اجْ احْ يتِي من سَ حِ تِي و ضْ لْطْ تِي في خُ لَّمْ تَّى سَ تِي حَ جْ هْ انْ مُ لْطَ لْتْ أَسُ مَ آشْ اعْ

اتُه نَ سْ بِحَ وزْ  اتْفُ ه  رْحُ سَ ونَكْ  جُ سْ مَ

لِيلْ الجْ ايَمْ  الدَّ قْ  الحَ ذَا  لِيَّ  اعْ اقْضى  ما  في  وْلَة  حَ ال  رْفُه  كنْصَ رَانِــي  ــدِي  وَعْ

ــه لْبَاتُ غُ و  ــان  الزْمَ مــن  ــي  ينِ يَنَجِّ و 

يلْ عِ اشْ ا  ارْهَ مَ اجْ اتْ  بلْضَ ة  ساعَ ل  كُ تزِيدْ  و  بْ  تَلْهَ ايَا  شَ احْ في  بْ  الحُ نَارْ  الَيَنْ 

رَاتُه مْ جَ اوَه  ـــوَ كْ ما  بْ  الحُ دَاقْ  ما 

يلْ ابْخِ ي  اليْمِ يا  افِي  الجَ بْعْ  طَ بْتْ  صَ زَّرْتُه  حَ و  بْتُه  رغَ و  ورْتُه  صُ ت  حْ دَ مْ و  تُه  دْ جَّ مَ

ــه يالَتُ حِ ــوا  لْبُ يْغَ ــا  م ــالَت  ي حِ ــى  تَّ حَ

الرْدِيلْ سْ  الباخَ وسْ  مُ طْ مَ لُه  قْ عَ فْنُون  رِي  يَدْ الّ  من  يرَة  البْصِ عامِي  د  الجاحَ مثَل 

اتُه انْعَ يوا  طِ يَعْ رِيضْ  بالقْ ــازُوا  فَ من 

اتْــرَاه وال  ي  هِ وَجْ رْ  تَنْظَ ا  مَ

ــه مــع ارْضــاه لْمُ نَتْرَجــى حَ

اهْ وَ اهْ نِي  اكْ سَ تَلَّفْ  اللِّي  و 

اه معَ فَادْنِي  ا  مَ ي  شِ تَّى  حَ

اه مَ اعْ ايْلِي  سَ يا  لُه  هْ جَ من 

ـــار ــر االوْكَ ــاجَ ــا هَ ــة أيَ ــفَّ عَ

ــرَارْ ــي مــن االضْ ي دَاتِ ــفِ يَشْ

ــاه نَار ضَ لْتْ فــي اعْ ــعَ ما شْ

ار جَ االحْ ــا  كمَ ــه  لْبُ قَ ــسْ  يَابْ

ــارْ بَ االحْ ــسْ  جالَ ــا  م ــرُه  مْ عَ



253ارقية

   

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

حالِي رْ  ــــدَ اعْ و  ــمْ  ــلَّ سَ ــي  ــنِ ــومْ ــلُ التْ ـمْ  الــالَّيـَ

رْ ــدَ القْ فْ  انْســاعَ ــرْ  غي ــي  هانِ

ليَّ اعْ ــتُــوبْ  ــكْ مَ ــوى  الــهْ ــادْ  ه ــدْ  ــزِي انْ ــلْ  ــبْ قَ من 

ــوبْ و صيــف ابْحالِي سُ كْ ــونْ مَ رْ مــن ايْكُ ــدَ ــا يَقْ م

ــرْ هَ ــنْ بالقْ سَ ــكامْ الحَ فــي احْ

يَّة لْكِ بالمَ ـه  ــالَّبـُ غَ اعــلــيــهْ  ــي  عِ ـدْ يـَ ــى  ــتَّ حَ

لِي ــرى  اجْ يفْ  كِ لَــكْ  رى  يَجْ ودْ  ايْعُ ال  لي  لَّمْ  سَ

ــرْ النْـفَ و  التِّيـهــانْ  وقْ  ــدُ ت و 

ــة يَّ لْفِ الوَ ــامْ  أيَّ فــي  ــو  الزْهُ ــطابْ  تَسْ ــا  أمَّ بَعــد 

بغزالِي لِي  مْ شَ جامَعة  ــرُورْ  ــسْ ال إيَّـــامْ  ــانْ  ك

ــرْ الــوْكَ دْ  اتْفاگَ أنْــهــارْ  ــلْ  كُ

يَّة عشِ و  بْحاً  صَ ي  مِ رَسْ ــومْ  يُ ــلْ  كُ في  اتْـــزُورْ  و 

انْجالِي يْ  لضَ ــلْ  قُ ــرامْ  ــغْ ال ــولْ  ــرْسُ أَمَ يرْ  سِ

رْ جَ الهْ ذا  عالشْ  لْتْ  مَ اعْ آشْ 

ـــة ـــيَّ ارْقِ ــــزالْ  ألــــغْ ــكْ  ــنَ ــي بِ و  بــيــنــي  ِّـــــي  رَب
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مالِي اعْ ونْ  اتْكُ يفْ  كِ نِي  اتْلُومْ نْ  مَ يا  لي  ــولْ  قُ

ــرْ بَ بالصْ ــتْ  لِّي كَ و  ــتْ  يِي اعْ

يَّــة ــدِ ــگْ ــي مَ ــبِ ــلْ ــي قَ ــا ف ــارْه ــة ن ــبَ ــيْ ــدا الــغَ ه

لِي ازْهـــى  قُـــوتْ  ال  المــا  ــنــامْ  المْ ـــة  راحَ ال 

رْ ــفَ الشْ ــغْ  صابَ مــن  ــا  الرافَ

ــلِــيَّ اعْ ــدارْ  ــكْ ال ــي  اتْــفــاجِ ــي  ــمِ ــرْسْ مَ زارَتْ  ــو  لُ

حالِي من  تْ  قَ فْ الشَ و  ارْضــاتْ  ما  تْ  فَ طْ عَ ما 

ــرْ بَ اخْ ــي  حايْنِ لمْ ــتْ  جابَ ــا  م

يَّة اقْصِ ـــــودُوَّاحْ  بُ مــع  ــتِــي  ــيْ ــصَ اقْ ــيــفْ  كِ مــا 

قالِي امْ يــث  حــدِ و  ــي  لِ ــوْ قَ ــلْ  جَ ــادْ  ف مــا  فيها 

رْ جَ الحْ من  أقْسى  قَلْب  ليها 

لِــيَّ ــي  ــراحِ ــسْ بَ ــمْ  ــعَ تَــنْ يفْ  يالْطِ ــي  ــنِّ ضَ مــا 

انْجالِي يْ  لضَ ــلْ  قُ ــرامْ  ــغْ ال ــولْ  ــرْسُ أَمَ يرْ  سِ

رْ جَ الهْ ذا  عالشْ  لْتْ  مَ اعْ آشْ 

ـــة ـــيَّ ارْقِ ــــزالْ  ألــــغْ ــكْ  ــنَ ــي بِ و  بــيــنــي  ِّـــــي  رَب

سالِي ــكْ  ــبَ ــلْ قَ انتيا  و  ــلــيــلْ  اعْ ــي  ــبِ ــلْ قَ ــا  أن

ــزَرْ الغْ ــوارَمْ  اصْ ــوكْ  نُ عْ طَ ــا  م

ــرِيَّــة ــجْ مَ ودَكْ  ـــــدُ اخْ ـــوقْ  فُ ــــوعْ  ادْمُ ــوا  ــاتُ ب وال 
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ــاللِــي ــمْ ــا شَ ــكْ ي ــرانَ ــجْ ــارْ هَ ــن ــي ب ــنِ ــتِ ي ــوِ اكْ

رْ مَ الجْ شايا  احْ في  لْتِي  شعَ و 

ــي بِــيَّ ــقِ ــرَفْ ــاكْ اتْ ــف ــحــايَــنْ اجْ ــي امْ ــرَّبْــتِ ــو جَ لُ

بالِي ـــوَة  زَهْ يــا  ــنَــكْ  ــسْ حُ يُـــومْ  ــلْ  كُ ــرْ  ــكَّ نَــتْــفَ

رْ البْدَ ة  لْعَ طَ يا  ــكْ  حــرُوفَ و 

يْنِي عَ ـــحْ  ـــالمَ امْ بين  ــاكْ  ــه ابْ ـــيَّ  لِ ــفْ  ــوقَ يُ

حيالِي و  ــرِي  ــبْ صَ فـــرَغْ  و  االدْهــــانْ  ــيَّ  لِ حـــارتْ 

رْ صَ يَنْحْ ــزالْ  ــغْ ال يــا  ــالَّ  شَ

ــة ابْلِيَّ ــنْ  بُوتِيتِي ــا  ي ــا  ف الجْ و  ــهْ  التِّي ــدْ  بعَ ــا  م

انْجالِي يْ  لضَ ــلْ  قُ ــرامْ  ــغْ ال ــولْ  ــرْسُ أَمَ يرْ  سِ

رْ جَ الهْ ذا  عالشْ  لْتْ  مَ اعْ آشْ 

ـــة ـــيَّ ارْقِ ــــزالْ  ألــــغْ ــكْ  ــنَ ــي بِ و  بــيــنــي  ِّـــــي  رَب

لي ى  يَزْهَ ما  غيرَكْ  رَكْ  خاطْ في  رْفِي  اتْعَ يــاكْ 

رْ ضَ الحْ وانَسْ  اعْ في  كْ  لُوكَ مْ مَ

ــة ــرِيَّ اتْ كــن  ــعْ  ــطَ تَــسْ البْها  بشمايَلْ  رَا  ـــدْ عَ

مالِي ــي  ــبْــطِ قَ بيعينِي  ــلْ  ــحَ إيْ ــبِــي  ــسْ كَ إالَ 

ــرْ النْصَ ــتْ  رايَ ــا  ي كْ  ــوكَ لُ مَ مَ

ــة يَّ ــدِ اهْ ليك  هــي  ــتْــنِــي  ــلْــكَ مَ ــي  ــلِّ ال اتْ  ــــدَّ ال
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عالِي ــدِي  ــنْ عَ كْ  مقامَ و  ــعْ  ــي ارْفِ دايَـــمْ  رَكْ  ـــدْ قَ

ــرْ قَ ــوْ ــــالزَمْ ال ــكْ امْ ــعْ لَ طــايَ

ــيَّ فِ ــدْ  الــحــاسَ ذي  ــدِي  ــاخْ ت ليكْ  اعْ ــوبْ  ــيُ ــعْ مَ

ــاللِــي اهْ و  ي  سِ مْ شَ يــا  ــبِــي  ــوْكْ كَ يــا  رِي  ـــدْ بَ يــا 

ــرْ ـمَ القْ دارَتْ  ــا  ي ــكْ  رِيطَ ـوْ عَ

ــة ييَّ طِ بَخْ ــكْ  وَلْفَ ــي  اتْحافِ وال  ــكْ  لْبَ قَ ــي  فِّ صَ

انْجالِي يْ  لضَ ــلْ  قُ ــرامْ  ــغْ ال ــولْ  ــرْسُ أَمَ يرْ  سِ

رْ جَ الهْ ذا  عالشْ  لْتْ  مَ اعْ آشْ 

ـــة ـــيَّ ارْقِ ــــزالْ  ألــــغْ ــكْ  ــنَ ــي بِ و  بــيــنــي  ِّـــــي  رَب

الغالِي بالتَّبْرْ  ــكْ  ــمَ اسْ انْبيعْ  ــي  شِ رْ  ــدَ نَــقْ ما 

ــرْ ــة النْظَ ــكْ راحَ هَ ــى وَجْ سَّ عَ

بِيَّة مَسْ ــي  ــفِ أوَلْ ــاكْ  ــه ابْ مــن  ـــي  رُوحِ ـــنْ  اليَ

ــي اللِ اعْ ــبْ  طُ ــا  ي ــكْ  وصالَ ــى  عل ــي  بَّرْنِ ِيصَ إ أشْ 

ــرْ ــهَ ــــيَّ كــم اشْ هــــادي لِ

ــيَّ ــلِ ــبْ اعْ ــلْ ــقَ ـــاكْ يَـــرْطـــابْ ال ــرْ ي ــابَ ـــا ص وان

ــي مالِ و  ــتْ  لْ مَ اعْ أشْ  ــدْ  بَعْ ــمْ  الرِّي ــا  ي ــي  ل ــي  قُولِ

ــرْ ــهْ و اليْسَ ــبْ التِّي ــنُه دَنْ واشْ

ــة دِيَّ ــه  لُ ــدْ  ـوْجَ تـُ مــا  البْها  ــولْ  ــتُ ــقْ مَ ــنْ  ــكِ لَ
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ــي بالِ اهْ ــومْ  شُ زادَتْ  ــة  ايْلَ الطَّ ــة  يبَ الغِ ــادْ  ه

رْ ــدَ ــتَ ــعْ ــقْ نَ ــنِــي بــالــحَ الزَمْ

يَّــة ــوِ ــكْ ـــي مَ ــبَّــة داتِ ــحَ ــبْ الــمْ ــانَ ــنْ مــن ج ــكِ لَ

انْجالِي يْ  لضَ ــلْ  قُ ــرامْ  ــغْ ال ــولْ  ــرْسُ أَمَ يرْ  سِ

رْ جَ الهْ ذا  عالشْ  لْتْ  مَ اعْ آشْ 

ـــة ـــيَّ ارْقِ ــــزالْ  ألــــغْ ــكْ  ــنَ ــي بِ و  بــيــنــي  ِّـــــي  رَب

زالِي اغْ ــولْ  ــوْصُ بَ االيَّـــامْ  ــودْ  اتْــجُ مــادْرى  يا  ــلْ  هَ

رْ ــدَ الكْ و  ــولْ  الهُ ذا  يَتْنَاســى 

ــة ـيَّ هِ المدْ ــالگْ  الخْ ذا  ــة  جَ عالـْ بالمْ ــرْ  فَ نْـظَ تـَ

ــي والِ ــدْ اهْ ــنْ اتْبِي ي ــرارْ فــي الحِ ــرى مــن ذا االضْ نَبْ

رْ ــهَ السَّ و  ــامْ  ـم التَّـخْ عــد  بـَ

ــة ــيَّ ــنْ ازْهِ ــزِّي ــولْ ال ــوْصُ ــودْ بَ ــعُ ـــادْرى داتِـــي اتْ م

ــوالِــي اقْ في  ــلْ  تــأمَّ و  اللْغا  ــظْ  حــافَ يا  ــالَّ  ــهَ أتْ

رْ ــطَ نى البيتْ و الشْ عْ مْ مَ و افهَ

يَّة العمِ ــلْ  هَ تايَلْ  الحْ ودْ  حُ الجْ لْ  ــوْ قَ رْ  ــدَ احْ و 
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والِي المْ ــهْ  ــقْ الــفَ ـــلَ  اهْ هــاتْ  لــلــدْ ــي  ــالمِ اسْ و 

ــرْ هَ الجْ و  ــرْ  بالسَّ يَتْعاطــى 

ــة ــيَّ ادْكِ ــومْ  ــسُ ــنْ بَ ــقْ  ــابَ ع إيْــبــيــدْ  االَّ  ـــالمْ  اسْ

انتهت القصيدة

15 : يقال كذلك :  “ربي بيني و بينك أبو دواح ارقية“. 
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لْ تْغَ مَشْ فاكْ  بَكْ المِي  امْ في 

لْ انْمَ وال  ــرِي  ــمْ عُ نَطْ  نَقْ ما 

لْ مَ يحْ و  يضْ  إيفِ انْــهــارْ  ــلْ  كُ

لْ قَ العْ ــوَّشْ  ــشَ إي ـــواهْ  اهْ ــحْ  ري

انْـــزَلْ ــى  إل ولى  المُ حــكــامْ  و 

ــلْ اوْصَ ــا  م ــكْ  لي ــي  تابِ
اكْ واشْ 

ــولِي ارْسُ ــابْ  ت بالكْ ــتْ  طْ يفَ صِ

ولِي اتْقُ آشْ  ــنْ  انْــعــايَ ــي  بــاقِ

حالِي الالَّيَم  يا  اعــدر  و  المْ  المْ ــفْ  كَ

يَرْتالِي المَك  بَمْ وى  الهْ رْفْتْ  عَ كان  لُو 

مالِي و  غميق  و  ــارَقْ  غ ــرامْ  الــغْ رْ  بَحْ

لي غى  يَصْ نْ  مَ يا  وى  الهْ بْعْ  طَ رِيكْ  نَوْ

الِي دَّ عُ ونِي  المُ وى  الهْ و  بْ  الحُ في 

لِي ــى  وَلَّ ما  ولَك  رْسُ مَ غــابْ  ــومْ  يُ من 

ــى تَتَّبْل ال  المْ  ــنْ  مَ ــا  ي ــلَّمْ  سَ

لى ــا نَتْخَ يْهــاتْ م ــكْ هَ لَ ــنْ قَوْ عَ

ه انجلى ومُ ــسْ فــي اتْخُ نْ رايَ مَّ كَ

ــة ل فْ و و الغَ ــهُ ــرْ السْ ــقْ ضَ يَّ و يفِ

هْ حيلة ــادر اللـَّ ــعْ في امق ما تَنْفَ

ــمْ فضيلة يالَكْ يا الرِّي ــابْ أخْ غ

ـــــوالْ االقْ لــيــه  ـــرْتْ  ـــهَ اجْ و 

اللْ ــــدْ ال أمْ  ـــكْ  ـــوابَ اجْ ــي  ف
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ــي ولِ ــثْ اتْجُ ي دِ نبغيــك فــي الحْ

ولي بَوْصُ رِي  تامْ وال  تامنِي  وال 

لْ تفَ حْ مَ ــيــعْ  ارْفِ ابْساطْ  ــوقْ  فُ

ــلْ ــفَ ــرُنْ قْ و  ــيــلِــي  خِ و  ـــاسْ  ي

ــلْ ــبَ اتْ ــدا  بــالــنْ و  ــــزارْ  إيْ ـــنْ  كَ

لْ تفَ حْ مَ رْنَطْ  كَ اشْ اتْيابْ  في 

ثَلْ امْ لَها  ما  ــرَة  ــضَ حَ ــوا  قــامُ

ــلْ اوْصَ ــا  م ــكْ  لي ــي  تابِ
اكْ واشْ 

ــلْ رْبَ ــوْتْ الحَ ــغْ لصَّ ي غــى وصِ اصْ

البَلْبَلْ ــعْ  ــرِي اسْ يــجــاوْبُــه  و 

ــالْ ــص ــفْ ــال ب ـــي  ـــجـــاوْبِ ت و 

ــهــالْ ـمْ تـَ دُونْ  نـــاتِـــيـــكْ 

يلة طِ يُوسْ اهْ يبَة في الكْ هِ رْ اصْ مْ خَ

يلة راسْ انْحِ ة في الغْ جَ رْ البَهْ و زَهْ

يلة تَبْجِ في  زْ  عَ دارَكْ  بَحْ  اصْ و 

يِيلة تَمْ في  مايَلْ  بَحْ  اصْ رانْ  كْ سَ

ــة ــومْ و لِيل ــوِي و يُ شْ ــحْ و عَ بْ صُ

ــمْ فضيلة يالَكْ يا الرِّي ــابْ أخْ غ

ــلْ ــي ــلِّ ــــرَّبْ ال ــــغَ ـــنْ إي ـــي حِ

ـــلْ ـــي ـــرْتِ تَ و  ــة  بــفــصــاحَ

صالِي قُمْ كْ  يَــدَّ من  نَلْتَقى  يتْ  تهِ اشْ

ادْوالِي وفْ  فُ اصْ بينْ  جْ  بْتْهَ مَ ارْياضْ  في 

دالِي تَگْ في  مْ  بَسَّ امْ كْ  ضاحَ رْ  الزْهَ و 

إيشالِي الرُّوضْ  في  صابَحْ  أميرْ  رْدْ  الوَ و 

ــي العالِ ــيْ  للحَ ــبَّحْ  تْسَ كَ ــارْ  ي اطْ و 

لِي ــى  وَلَّ ما  ولَك  رْسُ مَ غــابْ  ــومْ  يُ من 
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المالِي الكاسْ  من  أرى  و  ودْ  خُ و  ي  طِ أعْ

رْيالِي الجَ كــاسْ  أرى  و  يقْ  الرْحِ لِّي  خَ

اللِي مْ شَ يا  ة  العَ الخْ ابْــســاطْ  ــرْ  ذَكَّ

الزِّيْدالِي و  ابْـــراوَلْ  و  رْ  عْ شَ و  أبَمايَة 

ــي الِ وَّ ــرْقِي و المُ شَ ــگازْ و المْ ــعْ الحْ بْ طَ

لِي ــى  وَلَّ ما  ولَك  رْسُ مَ غــابْ  ــومْ  يُ من 

لْ ــدَّ ــبَ ي و  اللْغا  فــي  ــدْ  ــزِي ي و 

لْ نْدَ الصَّ نْ  صْ غُ ــوقْ  فُ ــصْ  يَــرْقُ

ــلْ ارْحَ ما  اللِّيلْ  ــدْ  ــنْ جَ باقِي 

لْ سَ اعْ من  لَدْ  و  كْ  مَسْ من  ادْكى 

لْ النْجَ قْ  غاسَ ي  وَلْفِ حْ  ــدَ امْ و 

لْ الســجَ و  ــيحْ  التَّوْشِ ــوعْ  بُ اطْ و 

لْ هَ بالمْ مْ  جَ اعْ ــرْقْ  عَ ــرْ  اذكُ و 

ــلْ اوْصَ ــا  م ــكْ  لي ــي  تابِ
اكْ واشْ 

لَّلْ إيْطَ ـنِيـنْ  امْ يا  الضْ ــوفْ  شُ

ــوَلْ لْ ــوَ ِيْ إ ــمــاهْ  اسْ في  يبانْ  و 

ــلْ ــي ــلِ ــهْ ـــعْ لــيــهْ تَ تَـــســـمَ

ــلْ ــي ــمِ ي و  ــه  ــي ب ـــزْ  ـــتَ ـــهْ يَ

يلة طِ تَعْ ــال  ابْ بالنَّوبَة  ـــادَرْ  ب

لِيلة العْ ة  اقْمَ السَّ اتْ  الدَّ ي  فِ يَشْ

ــة لِيل ــة التَّخْ ــالَفْ زِينَ ــودْ السَّ سُ

ــة ــلْ فــي تَرْثيل ــي صايَ بَّاحِ و الگُ

ــة ـليل الخْ ــكْ  اتْجاوْبَ ـبِهــانْ  بَصْ

ــمْ فضيلة يالَكْ يا الرِّي ــابْ أخْ غ

ــة ــل ــبْ ــقَ ال ـــن  م ـــوگْ  ـــتُ ي و 

ــلــى يَــعْ ـــومْ  ـــجُ الـــنْ عــلــى  و 
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بَّلْ إيْگَ ــتْ  وَقْ ــمــامْ  اهْ ي  كِ نَحْ

ــلْ ه يَــرْحَ ــدُ ــنْ ــارْ جَ اجْ س ـــدَّ و ال

ــلْ ــبَ اگْ إالَ  ــدِي  ــنْ عَ ــكْ  ــالَ ــي اخْ

لْ ضَ الفْ و  المالْ  راسْ  ــتِ  انْ و 

لْ سَ بالعْ ــزُوجْ  ــمْ مَ و  ــبْ  رطَ و 

لْ مَ اكْ ــورْهــا  نُ قمرة  و  رْ  كــبــدَ

ــبَلْ يَنْسْ ــنْ  حي ــالَفْ  السَّ داكْ 

ــلْ اوْصَ ما  ليكْ  تابِي 
اكْ واشْ 

ــة ـول مُ كْ مَ ـهــا  يمْ انْقِ ــة  فَـرْجَ

ــبُــولــة ــقْ مَ ــهــا  ــبْ ال كلمة  و 

ــولــة ــوْصُ مَ ـــدا  أبْ تُه  مْ حكَ و 

ولة حُ ال  ــورَتَــكْ  صُ في  ي  قِ شْ عَ

ــلــة ــحَ ـــي امْ امْ ش ــــــــدَّ گُ

والَّ ــــــرُوبْ  الــــــغْ ـــــــورْ  شُ

ارفيلة اثْيابَ  ي  شِ في  لَكْ  هْ يَدَّ

بِيلة تَقْ كْ  فَ راشْ امْ في  ينِي  فِ تَكْ

لِيلة تَهْ في  خاتَمْ  مْ  بْسَ المَ دُورْ 

يلة عِ اشْ يمْ  البْهِ في  ة  مَ نَجْ والَّ 

وِيلة تَجْ في  مفرصدة  رَقْمته  و 

ــمْ فضيلة يالَكْ يا الرِّي ــابْ أخْ غ

ـــول ـــوْصُ ـــومْ ال ـــيُ ـــة ب ـــرْحَ فَ

ــول ــگُ ــيْ ـــنْ  شَ ـــزِّي ـــدْ ال ـــبْ عَ

ــول ــبُ ــقْ مَ ــيــه  ل ـبْ  ــلـْ الــغُ و 

ــول الــحُ ــضــى  اقْ ــا  م ــي  ف إالَّ 

انْجالِي ــرُورْ  اسْ و  روحي  قوت  و  زهوي 

مالِي ــة  ــزْنَ خَ انْـــتِ  و  ــرِي  ــوهْ جُ انْـــتِ 

اللِي احْ يهْ  كِ نَحْ ــي  ــزالِ اغْ يا  ــرَكْ  ــغْ ثَ

تالِي تَمْ في  وِّي  إيْضَ بِينَكْ  اجْ يا  اضْ و 

الفالِي وهادْ  في  رَة  فْ عَ يدْ  جِ يدْ  الجِ و 

لِي ــى  وَلَّ ما  ولَك  رْسُ مَ غــابْ  ــومْ  يُ من 
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لْ النْصَ ــلَّــدْ  ــقَ امْ ـــالمْ  اغْ متل 

لْ تْهَ يَسْ ــدْ  بَــعْ ــرَة  ــشْ عَ لِيلَة 

ادخل وى  الهْ احكام  في  اللِّي  و 

ــلْ ادْهَ نِي  ساكْ ــدْ  تَــوْجَ ة  ساعَ

لْ يتصَ ــدْ  ي ــدِ اجْ ــارْ  ــه انْ ـــلْ  كُ

ــلْ اوْصَ ما  ليكْ  تابِي 
اكْ واشْ 

لة الحُ ــتــهــتْ  انْ و  ــتْ  ــلَ ــمْ كَ

ـلة تَمْ مَشْ ي  جِ فَـرْنـْ ـماشْ  بـقْ

شاملة بحلة  ــا  ــه ــتْ ــعْ رَصَّ

لى يَتْسَ ــهــا  ــنْ زِي شـــافْ  مــن 

ــلْ ــهَ اجْ مــن  ــلْ  كُ على  ــاقْ  ــرْي تَ

اقْبيلة في  صولته  ي  شِ مارِينا 

لِيلة العْ ي  وارْحِ اجْ بْ  طُ انْــتِ  و 

اقْلِيلة ــام  اي في  ــرُّه  سَ رْ  هَ يَظْ

ــة بيل تَخْ فــي  ــاهْ  تَلْق ة  ســاعَ و 

ــة بِيل تَقْ و  ــجْ  افْرايَ و  ــت  بمباي

ــمْ فضيلة يالَكْ يا الرِّي ــابْ أخْ غ

اآلل مـــن  ـــة  ـــعَ ـــتْـــرَصْ مَ

الخـــصـــروالْ مـــن  وَرْدة 

ـــوالْ ام و  ـــنْ  ـــزايَ اخْ ــوى  ــسْ تَ

ــالْ ــم ج و  ــــرْ  سَ و  ــا  ــه ــبْ بَ

يلة سقِ و  يَة  ماضْ حربة  يدِي  في 

ــي ادْخالِ ــر  ي أمِ ــي  الباهِ ــكْ  خالَ ــلْ  لْخَ خَ

ــاللِــي اهْ ــيْ  ضَ انْـــتِ  و  كوكبي  انْـــتِ 

غالِي اشْ و  ــي  ــرامِ امْ رامْ  بالغْ لْــتْ  بَــدَّ

سالِي الفرحة  رُورْ  بَسْ ونْ  انْكُ ة  ساعَ

األَلِــي و  اقِي  السَّ و  رْ  مَ الخَ و  الــرْيــامْ 

لِي ــى  وَلَّ ما  ولَك  رْسُ مَ غــابْ  ــومْ  يُ من 

جالِي اسْ بَبْياتْ  رْ  فخُ و  ــولْ  صُ و  نِّي  غَ
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ــلْ البْخَ و  ــلْ  الغَ ــلَ  اهْ ــنْ  مابِي

لْ ضَ الفْ و  لْمْ  العَ لَ  الهْ خضعْ  و 

انْبَلْ شا  احْ في  ي  قُوسِ بْ  ناصَ

ــلْ ــقَ انْ اوْالَ  ــبَــة  ــتْ كَ بــال  ـــرْ  سَ

ــة يل البْخِ مْ  وســهُ بَنْفُ تَرْضــى  ال 

لِيلة التَّهْ انْهايَة  في  نِي  مْ ارْحَ و 

اقْتِيلة ودْ  حُ الجْ داتْ  في  ه  مُّ سَ

وِيلة اطْ ــامْ  ايَّ في  راكْ  يُـــدْ ــالَّ  شَ

بأقْوالِي ــرْ  ــهَ تَــجْ ال  اللْغا  ــظْ  أحــافَ

ــي والِ المْ ــسْ  جالَ ــكْ  حالَ ــاكْ  ادْع اال  و 

انْصالِي و  ــي  ــزْراگِ مَ دا  للعْ ــلْ  حــامَ

ــي تْعالِ ــوبْ مــن المُ وْهُ الَمْ مَ ــكْ ــمْ ال لْ عَ

انتهت القصيدة

14 : يقال كذلك :  “في كوب اشكرنط مشتمل“. 

33 : يقال كذلك :      و ارضا به ممزوج بالمصل      و المبسم كخاتم في تشليلة أوفي تشغيلة

مالحظة :  هناك روايات اخرى نجد فيها االقسام و االبيات مرتبة بترتيب مخالف.
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ــي حالِ ــوم  اتْلُ ال  ــم  ألالَّيَ ــك  لُومَ ــفْ  كَ

ــي والِ لْ  كُ و  ــة  لْبَ الطُّ و  ــا  بَّ الطُّ حــارَتْ 

ــي العالِ ــا  رَبْن ي  ــراحِ بَسْ ــر  يامَ ــن  نِي امْ

رَى لِي ب ما اجْ رَى لَك في الحُ وبْتَك يَجْ قُ اعْ

و بالِي ــي و زَهْ يْنِ ــا عَ ي لِي و اضْ قْ ــورْ عَ نُ

ــنْ ابْهاها ما شافْتُه انْجالِي سْ وضْ حُ عَ

ــا المالِي هَ ــة قَدْ ــي رايَ ة شِ ــل قامَ ثِي امْ

الِي وْ ــى مــن الغْ ارْ امْضَ ــفَ ــي بَشْ تْنِ زَلْعَ

زَالِي وايا في ابْهــا اغْ ي و اهْ ــقِ شْ طــال عَ

و بالِي ــي و زَهْ يْنِ ــا عَ ي لِي و اضْ قْ ــورْ عَ نُ

ول عُ فْ المَ د  الوَعْ في  يد  تْفِ ما  ة  اللُّومَ و 

ؤُول سْ المَ وْالَي  مُ اه  اقْضَ اللِّي  د  الوَعْ في 

ــزُول ــد ايْ ــي و النَّكْ وارْحِ ــا اجْ نَ ــا تَهْ يَ دَغْ

ــول بُ هْ ــه مَ ــل تايَ قَ ــالَ اعْ ــى ب ــى تَبْقَ حتَّ

البَتُول زَال  الغْ ــودْالَل  بُ نْ  امْحاسَ في 

وْل الهَ ي  جِ تَفْ كَ مالْها  اجْ في  رَة  النَّظْ و 

ول دُ گْ المَ الرُّوضْ  في  يتْ  كِ احْ بْلَنْزة  أو 

ول قُ سْ ر المَ فَ اف و الشْ طَ بِين العْ و الحاجْ

ول مُ كْ المَ الزِّينْ  و  الرْفِيع  ن  سْ الحُ داتْ 

البَتُول زَال  الغْ ــودْالَل  بُ نْ  امْحاسَ في 
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ــي انْجالِ ــرُه  تْنَظْ كَ ــا  م ــت  وَقْ زِينْهــا 

ــى اقْتالِي ــوَى عل ــرْنِي و انْ ها يَسَّ ــقْ شْ عَ

ــي و حــاصْ مالِي ــا خادْنِ وَاه بْهــا و اهْ حُ

والِي ــم لقْ ــا فاهَ ــي ي ــرَى لِ اك اجْ هكــدَ

و بالِي ــي و زَهْ يْنِ ــا عَ ي لِي و اضْ قْ ــورْ عَ نُ

بالِي حانِي مــع اهْ ــي و تَمْ قِ مْ ــبَاب حُ أسْ

اس مالِي ــكَ ــا ب رْه مَ ــقاتْنِي مــن اخْ اسَ

ــى اوْصالِي نْها ابْطَ ــرَارَة عَ سْ ــت المَ قالَ

ــي ــام و الليالِ ة األيَّ ــدَ رَة مــن فَگْ ســاهْ

و بالِي ــي و زَهْ يْنِ ــا عَ ي لِي و اضْ قْ ــورْ عَ نُ

اللِي م الجْ مْت بأَسْ ي و قسَ يفِ لْت سِ مَ احْ

ور عالِي ل سُ ر كُ دَّ ي يحَ زايْمِ ــمْت باعْ اقْسَ

ــبالِي وال و االشْ ــم الغْ ام األَسَ دَّ جــاوْا خُ

ــي عالِ المْ ــب  وْكَ كَ ــي  لِ ــتْ  قالَ ــا  بَ رْحْ مَ

ول هُ دْ مَ نِي  يَتْرَكْ و  رِي  خاطْ لِي  ن  طَ يَشْ

ول وْحُ مَ نِي  تْرَكْ و  الرْضا  باب  لَقْ  غْ و 

ــول ــر بَوْصُ فَ ــم تَنْظْ ــا الالَّيَ ــي ي نِّ ــا ظَ م

لُول مَسْ صــارَم  بُو  فار  االشْ ود  سُ مع 

البَتُول زَال  الغْ ــودْالَل  بُ نْ  امْحاسَ في 

ول عُ شْ المَ دْ  الخَ و  لِيس  الغْ ر  فَ الشْ دَاتْ 

ول حُ ال  لْبَتْنِي  سَ و  بْها  بْحُ رْت  كَ سْ و 

ول رْسُ تابِي مع المَ ت لْها بَكْ طْ يفَ يوماً سِ

ــول مُ كْ ر المَ ــدْ ة البَ ــبِيهَ ــيَ أَشْ ــتْ لِ قالَ

البَتُول زَال  الغْ ــودْالَل  بُ نْ  امْحاسَ في 

ول بْطُ مَ يانِي  دْ عَ ورْ  حُ سْ رَبِّي  ل  عَ اجْ و 

ول كُ الشْ تْرِيب  و  رْف  جُ كل  م  يطَ اتْحِ و 

ول مُ حْ مَ بَّتْها  قُ فُوقْ  رْت  صَ ونِي  رَفْعُ

ول حُ الفْ رَايَــسْ  يا  ول  انْقُ ما  نْدِي  عَ ما 
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و بالِي ــي و زَهْ يْنِ ــا عَ ي لِي و اضْ قْ ــورْ عَ نُ

مالِي رْت عن اشْ ينِي و انْظَ ن ايْمِ رْت عَ انْظَ

إيْشــالِي ــا  عايَ امْ رَاد  ــن  لمَ ــت  انْوِي

جــا العالِي ر الدْ ــودَة بَدْ ــت دَارْ الخُ لْ اوصَ

ــى اوْصالِي تَالَة تَرْتَجَّ حْ ــي مَ ــتْ وَلْفِ بْ صَ

و بالِي ــي و زَهْ يْنِ ــا عَ ي لِي و اضْ قْ ــورْ عَ نُ

ــي الِ وَ ــلْطانَة الغْ ــفْ اهللاَّ أسُ ي ــت ضِ قُلْ

يْاللِي كَ احْ  الوَضَّ ة  عْ مْ الشَّ يْ  ضَ رْت  أنْظَ

ــي و مالِي ــي و قْبِيلْتِ لِ يع اهْ مِ ــتْ بَجْ نْ هَ

رَى لِي ــيتْ أنا ما اجْ دِي و انْسِ ابْلَغْت قَصْ

و بالِي ــي و زَهْ يْنِ ــا عَ ي لِي و اضْ قْ ــورْ عَ نُ

اللِي ــرَبْها احْ ة شُ الَعَ ــت الخْ نِين طابَ أمْ

ــدا ابْحالِي كْ ــي هَ ــكْ قالَتْ لِ بَّ مــن ايْحَ

البَتُول زَال  الغْ ــودْالَل  بُ نْ  امْحاسَ في 

ول فُ قْ مَ بزْكارَم  ــار  االوْك بــابْ  د  نَوْجَ

تُول قْ مَ و  قَتَّال  يد  دِ الشْ رْب  الحَ يُوم 

ــول فُ اغْ ــرَّازْ  الحَ و  ــبْ  ارْقِي ال  ــي  وَاشِ ال 

ول قُ العْ الَّبَة  سَ يجْ  البْهِ ن  سْ الحُ دَاتْ 

البَتُول زَال  الغْ ــودْالَل  بُ نْ  امْحاسَ في 

بُول قْ مَ و  ول  مُ حْ مَ يفْ  الضِّ لِي  قالَتْ 

ول مُ اشْ ل  كُ وة  ابْزَهْ الصايْلَة  بَّة  القُ و 

لُول العْ قَلْبِي  من  ابْــرَات  اللِّيلَة  دِيكْ 

لُول حْ مَ رَانُه  فْ غُ باب  يْ  حَ ي  العاطِ و 

البَتُول زَال  الغْ ــودْالَل  بُ نْ  امْحاسَ في 

ول طُ هْ المَ ر  مْ الخَ من  رَادْفِي  لها  قُلْت 

اقْبُول و  إيجابَة  ورْتُه  صُ علِيكْ  يبْ  ْيهِ و 
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ــي اللِ ــا اهْ يَ ــا ضْ رِي ي ــدْ ــا بَ ــتْ لهــا ي قُل

ــي لِ ازْهــى  ــة  أالَلَّ ــاك  ابْهَ دُون  ــا  بْهَ ال 

و بالِي ــي و زَهْ يْنِ ــا عَ ي لِي و اضْ قْ ــورْ عَ نُ

ــي اوْفى لِي ــتْ يا مالْكِ نِّي قالَ ــومْ ضَ اليُ

ــي اتْعالِ ــي  ولَتِ مُ ــا  ي ــتِ  انْ لهــا  ــت  قُلْ

وف من ارْجالِي ة و الخُ ومَ كُ حْ قالَتْ لِي مَ

ــي ــزْ رَاسْ مالِ نْ ــا كَ ــك ي رْتَ دَ ــول اغْ ال اتْقُ

لُول الطْ ــي  دَامِ يا  يْر  خَ اهللا  جـــازَاكْ 

ول غُ مَشْ رَامَك  بَغْ ــزُول  انْ وَال  زَلْــت  ال 

البَتُول زَال  الغْ ــودْالَل  بُ نْ  امْحاسَ في 

ول فُ حْ مَ ك  رْكاحَ مَ ال  بالوْصَ لي  لْ  مَ اكْ

ــول ــا و انْصُ ــر دِيمَ تْخُ ــكْ نَفْ ــوْكارِي بِ لَ

لُول زَهْ ــل  اجَ الــرَّ و  وتْ  الخُّ مع  األَبْ 

ول دُ بالعْ انْبَرِّيك  ورْتِي  صُ في  بْتْ  صَ لَوْ 

انتهت القصيدة
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رَى اجْ يفْ  كِ لِي  يدْ  عِ هللا  افِي  َجَ أ

رَى تَقْ ي  الوَاحِ في  نْتِي  كُ أالَّ  د  بَعْ

ــي يافِ الفْ نْ  ــاكَ السَّ ــرَّاض  َعَ أ ــالل  الهْ ــة  َتُوگَ أ

ــة ــر و اللْطافَ ــي بالسَّ لِ قْ ــالَبْ عَ ــا السَّ ــي ي لْتِ صَ

نِي الكافِي م الغَ لْقَك نَعْ اك و خَ ان من انْشَ بْحَ سُ

ــة رَافَ طــاك  اعْ ــا  م ــي  ن الَكِ ــن  حاسَ بالمْ وَدَّك 

وَافِــي م  ــالَ كْ ال  د  عاهَ وال  ادَّة  ـــوَ امْ ال  ة  فَ طْ عَ ال 

افَة خَ المْ ــارِي  قَ رْبِي  قُ من  نَافَر  ــرُودْ  اشْ ا  دِيمَ

إيْوَافِي ي  الْكِ أمَ د  عْ السَّ بك  ي  مِ رَاسْ لمْ دْرى  ما 

ــا ــرِي اتْعافَ ــك خاطْ ولَ ــي بَوْصُ زَالِ ــا غْ ــول ي و انْقُ

افِي الجَ يا  وتْ  إيْفُ ر  غُ الصْ رَاه  ا  فَ الجْ من  ر  قَصَّ

ة بَلْطافَ اك  وَ يَهْ من  ى  لْقَ و  تَك  بِيعْ
اطْ ــنْ  زَيَّ

ور جُ هْ مَ ي  مِ رَسْ افِي  الجَ يا  الشْ  عْ و 

ــور يْسُ مَ ــك  كامْ بَحْ ــوَى  للْهْ ــتْ  وَلِّي

رة جْ الهَ ــذا  هَ بَاب  أسْ ــهُ  انْ وَاشْ 

ــرَة ــضْ الــحَ ــــات  األوْق ــــالَزَم  مْ و 
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رَة دْ ى و القُ ضَ كاتَبْ و القْ دِي و المْ وَ عْ

رَة البَشْ يح  مِ سْ يا  اك  بَرْضَ دَاوِينِي 

رَة مْ اك يا طلُوع الگَ نِي فِي ابْهَ تَّعْ مَ

ـرَة بالنَّـظْ ـتِـي  لِيـعْ بَاب  اسْ و 

ــرَّة ــيــج الــغُ ــفْ يــا ابْــهِ ــطَ و اعْ

ــرَة ــشْ عَ لِيلَة  ــال  ــمَ اكْ ــى  ــلَ اعْ

ور نْجُ الغَ زِينْ  يا  ورْتَك  صُ ال  مَ جْ في 

ور الجُ د  بَعْ من  ة  احَ مَ بالسْ م  انْعَ و 

غافِي اشْ ي  امالْكِ يْبِيد  و  دِي  نَكْ انْلُوح  مــادْرَى 

كافَا و  ي  مالْكِ وافانِي  بْرِي  صَ د  بَعْ ول  انْقُ و 

صافِي لِيك  عْ قَلْبِي  انا  و  قَلْبَك  ود  قُ احْ أنْــتَ 

ــى ــا اتْوَاف ــازَال م ــدِي م ــي قَصْ زَالِ ــا غْ عــاك ي ومْ

ــي  افِ ــي و حَ الْكِ ــا مَ ــي ي ــي عاتَبْنِ ــت شِ لْ مَ إال اعْ

نَتْعافا د  بَعْ من  فِيَّ  لَك  ر  هَ اظْ ا  بْمَ م  كَ احْ و 

افِي خَ رْ  سَ وَاك  اهْ لْت  عَ جْ و  بَّك  حُ تَمْت  اكْ دْ  بَعْ

يَافا الكْ ن  اكَ سَ افِي  جَ يا  بْعَك  طَ يبْ  انْصِ ة  ساعَ

افِي الجَ يا  وتْ  إيْفُ ر  غُ الصْ رَاه  ا  فَ الجْ من  ر  قَصَّ

ة بَلْطافَ اك  وَ يَهْ من  ى  لْقَ و  تَك  بِيعْ
اطْ ــنْ  زَيَّ

ورْ هُ شْ المَ ر  البَدْ ن  سْ حُ فَاقْ  نَك  سْ حُ
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ور فُ الغَ هللا  ــوَاك  اهْ من  يتْ  تَكِ اشْ

ور صُ حْ ــي مَ ــي جافِِ ــود ثانِ ــا اتْعُ يَ دَغْ

ور دُ عْ مَ نْ  اكَ السَّ و  ل  قَ العْ و  لْبْ  القَ

ــي افِ دَ ــي اصْ الْكِ ــاك أمَ فَ ــتْ مــن اجْ ي ــابْ القِ نَشَّ

فافَة اعْ بْالَ  قَلْبِي  لِي  رَّحْ  جَ و  تِي  جْ هْ مُ نْ  عَ أَطْ

ــي اوْالفِ مع  ي  ناسِ لَى  عْ ــرُوق  ــفْ مَ رِيب  اغْ ــا  وانَ

امْسافَة وا  دُ بَعْ لِيَ  وعْ وبَة  جُ اوْا  ضَ احْ لِي  اهْ و 

اشْ في انْصافِي مَ دِي لَكْ من القْ ينْ نَهْ بْت شِ لَوْ صَ

الفافَة قْس  مَ الدَّ خالَص  ومن  التْبَر  من  ورْ  سُ

وَافِي القْ يَّــة  ــدِ بَــهْ اتْكافِي  ــضــال  االفْ لكن 

ــه الَفَ ــه  ِيْلُ إ وال  ــبْ  رِي اغْ ــون  إيْكُ ــي  اللِّ ــل  ثْ مَ

افِي الجَ يا  وتْ  إيْفُ ر  غُ الصْ رَاه  ا  فَ الجْ من  ر  قَصَّ

ة بَلْطافَ اك  وَ يَهْ من  ى  لْقَ و  تَك  بِيعْ
اطْ ــنْ  زَيَّ

بْرَا صَ نَّكْ  عَ دْت  وْجَ ما  رْتَك  انْظَ يُومْ 

يَبْرَا رِّي  ضَ ود  يْعُ حتى  لِي  فْ  طَ تَعْ

رَا كامَك يُسْ ات في احْ ارَح و الدَّ وَ الجْ

ــرَة ــتْ فَ ـــك  ـــرَامَ اغْ ــي  لِ دَارْ  ــا  م

ــرَة ــشْ الــكَ ــات  ــهَ ــتَ انْ ــول  ــقُ انْ و 

رَة ضْ حَ في  ــالَگْ  ــخْ ال و  ـــرُّوحْ  ال
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رة جْ هَب و الفَ َنْكافِيك بالدْ بْت أ لَوْ صَ

رَة ضْ يم على أوْصالَك حَ نِّيتْ انْقِ اتْمَ

ــرَة تَبْ عْ ــة مَ ــعار رَايْقَ ــي بَشْ و الغانِ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــرَة البَشْ ــكْ  ي جِ امْ ــى  عل ــل  اتْحَ

ــرَة ــمْ الــخَ ــيُــوس  أكْ ـــــزْرَع  انْ و 

ــرَة ــبْ ــتَ ــخْ مَ ـــــة  وَازْنَ ـيَــات  ابـْ و 

----------------------------

ور ــدُ ــة البْ ــا غايَ ــك ي ورْتَ ــة ابْصُ فَرْحَ

مايَل و سرُور ل بَشْ تَفْ حْ اط مَ في ابْسَ

ور البْحُ حافَظ  فايَق  عايَق  يدْ  دِ اشْ

------------------------------------

افِي الصَّ ى  بْتَهَ المَ د  الخَ دَاك  اينْعصر  ا  مَ هْ مَ

ــا طاف ــن العْ بِي ــوقْ الحاجْ ــج فُ وَهَ ــكْ المُ بِينَ و جْ

ــي أوْصافِ عــن  ــق  ي يْفِ و  ــنَك  سْ حُ ــنْ  زِي ــى  يَنْكمَ

ــا افَ ـخَ المْ ــم  عالَ ه  ــبْحانـُ سُ ــم  ـرَايَ بالكْ ودَّك 

تَافِي  اكْ وا  نْدُ إيْسَ علِيك  و  دِي  عْ سَ بِيك  قام  يَسْ

حافَة في  ى  يَرْتْمَ رْقِيبَك  و  دك  حاسْ يت  ابْغِ و 

حافِي ام  اللْطَ يُوم  ه  سامُ احْ يس  النْحِ د  الجاحَ و 

نَافَة الدْ و  سْ  مْ الطَّ مع  ل  البُخْ و  ل  هْ الجَ ه  رْكاحُ مَ

انتهت القصيدة
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ــبِــي هْ ــد الــدَّ ــقْ الــخَ ــرِي يــا شْ

ــانِي السَ ــن  بِي الجْ ــر  نايَ ــا  يَ ــرَّة  الغُ ــجْ  ي بْهِ ــا  ي

نِيب شْ ــر  تَــغْ ــو  بُ يــا  ــــي  زُورْنِ

ــي ــرْبِ ــة قُ ــر ســاحَ ــافْ ــنَّ ــا ال ي

فانِي اجْ النُّوم  ى  فَ اجْ ا  هَ المْ ة  اتُوگَ اكْ  فَ اجْ من 

يب يْغِ و  ر  ضَ يَحْ مَك  نَجْ عاد  و 

ــي رْبِ كُ ــى  جَ يَفْ ــى  حت ــرُوف  اتْ

ــي نِيرَانِ ــك  فَرْقْتَ ــار  مَ بَجْ ل  ــعَ تَشْ ــى  تَّ حَ ــرْ  اتْفَ

ــب بِي اطْ ــاك  ابْهَ دون  ــي  يْلِ ــا  م

قَلْبِي لسانِي  ــفْ  ــعَ اسْ ــوْ  لَ

ــي فانِ ــى كَ فَ ــه و الجْ ــى مــن بالتِّي ــه يَنْسَ الزْمُ

رِيب التَّقْ د  بَعْ ه  ــدُ بُــعْ زَاد  و 

ـــي ِّ رَب ـــيَّ  ـــلِ اعْ اك  ـــــدَ اهْ إال 

يَانِي اعْ رَاجْ  سْ يا  اد  سَّ الحُ الَم  اكْ اك  جَ فاشْ 

يب ارْقِ ــل  كُ في  ــد  ضَ زُورْْنِـــي 
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بِي يَسْ ــه  ــوعُ ــلُ بَــطْ ر  ــدْ ــبَ ال

انِي يجَ ــسْ الدِّ ه ادْحامَ ــدُ ــرَك بُعْ ــى يَتْ بَ ــنْ يغْ ي حِ

رِيب اغْ بِــه  نَّــسْ  ــوَ الــمْ صــارْ  و 

ــي رَبِّ امْ ر  ــدْ بَ ــنُه  سْ حُ ــل  تِي امْ

ق فانِي ورَة العاشَ ن صُ ى في امْحاسَ حَ امنِينْ يَضْ

يـبْ كِ انـْ ـلِّيـه  خَ يـْ و  ـه  رْبـُ إيْغَ

رْبِي العَ ــزِّيــن  ال البْها  ــرْ  سَ

ــات كــن وَرْد القانِي نَ ــبْ و الوَجْ رْهَ قَ ــدْ المَ ي الجِ

ــبْ ي ارْطِ كــن  يَتْمايَــس  ــد  قَ و 

بِي دْ عَ ــف  ــرْشَ مَ بُــو  ي  مالْكِ

ــي نانِ أكْ ــم  ي مِ اصْ ــوا  زْقُ مَ ــة  تَّالَ القَ ــال  النْجَ و 

ــبْ ي طِ ــيُوف التّعْ ار اسْ ــفَ و الشْ

ـــي ِّ رَب ـــيَّ  ـــلِ اعْ اك  ـــــدَ اهْ إال 

يَانِي اعْ رَاجْ  سْ يا  اد  سَّ الحُ الَم  اكْ اك  جَ فاشْ 

يب ارْقِ ــل  كُ في  ــد  ضَ زُورْْنِـــي 

ــبِــي الــوَهْ ــرْ  ــسَ ال يل  مِ جْ يــا 

ــي ــح اتْمانِ ــوَام رُمْ ــا اقْ ــن ي حاسَ ــة المْ ــا نْهايَ ي

ــب ي جِ تَحْ ــه  طَ ــورَة  سُ ــكْ  لِي
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لُبِّي ــبْ  ــلَ اسْ ار  ــدَ ــعْ ال دَاك 

قانِي ــه دُهْ عُ ــاض رَصْ ــوَد في ابْيَ رِير اسْ ــرْز بَحْ طَ

ــب ي جِ اعْ ــط  ابْخَ رِين  ــطْ شَ أوْ 

ــلْبِي بِسَ ــت  نْ هَ و  ــلَبْت  انْسَ

اع ارْمانِي ــعَ ــور بالشْ نْجُ طافْ غَ اغْ أعْ ــدَ مــن اصْ

ــب ي هِ التَّدْ ــب  دَهْ ــى  عل ــق  فايَ

بِي جْ أعَ ــول  ــقُ انْ ــرَاك  انـْ إال 

شــانِي ــرْق اغْ ــيق أو بَ سِ ــر فــي دَاج اغْ كــنْ قَمَ

ــب ي لَهِ ــر  فَجْ مــن  ــورَة  صُ أو 

ـــي ِّ رَب ـــيَّ  ـــلِ اعْ اك  ـــــدَ اهْ إال 

يَانِي اعْ رَاجْ  سْ يا  اد  سَّ الحُ الَم  اكْ اك  جَ فاشْ 

يب ارْقِ ــل  كُ في  ــد  ضَ زُورْْنِـــي 

رْبِي الغَ و  ــرْقِــي  الــشَ ــصــادَع  أنْ

ــي صانِ ــه بَغْ تُ وجْ ــز هُ تَ ــي يَهْ بْلِ ــيم القَ و النْسِ

يب ــوَاك ايْجِ ــوب اهْ نُ ــحْ الجْ و رِي

بِّي طَ و  ــــا  دْوَاي و  ـــي  ـــتِ رَاحْ

ــالَل ادْهانِي اك يا اهْ ــرُورِي في ابْهَ ــي و سْ تِ و فَرْحْ

ــب رِي بالتَّجْ ــدِي  نْ عَ ــة  قَ قْ حَ امْ
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ــي بِ اللَّهْ ــب  لْ القَ ــى  افْنَ و  رَق 

ــرْيانِي ــم سَ اد مــن اقْلَ ــدَ ــن ترصــدوا بَمْ بِي حاجْ

ــب لِي للتَّجْ ــة  مَ كْ حَ م  ــرْهُ سَ

بِي تَعْ لِــي  ــيــاوْا  احْ ــاض  االلْــحَ و 

رَانِي م نَصْ جَ وق من اعْ شُ عْ ــق مَ شَ ق يَعْ لَون عاشَ

ــب لِي اطْ ــعاهْ  اسْ ــوب  لُ طْ مَ أو 

ـــي ِّ رَب ـــيَّ  ـــلِ اعْ اك  ـــــدَ اهْ إال 

يَانِي اعْ رَاجْ  سْ يا  اد  سَّ الحُ الَم  اكْ اك  جَ فاشْ 

يب ارْقِ ــل  كُ في  ــد  ضَ زُورْْنِـــي 

ــي بِّ حُ ــة  نَ عْ مَ ــي  تِ مْ فْهَ ــوْ  لَ

ــنَانِي وسْ ــا  ي ــل  وِي الطْ ــر  جْ بالهَ ــي  تجازِينِ ــا  م

ــب ي بالتَّرْحِ ــك  قابَلْتَ ــا  م ــدْ  بَعْ

ــرْبِــي رِي حَ ــى تَــــدْ ــوْغَ ـوم ال يـُ

ــيهانِي صام فُوق من شِ مْ ــد صَ لَّ تْقَ ــي مَ بايْحِ اصْ

ــب ي ــب و انْصِ لَ ى نَطْ ــتْهَّ إال نَشْ

ــي رْبِ ضَ مــن  ــد  األسَ ــى  شَ يَخْ

ة البْطــان الجانِي وجَ لُول فــي هُ رْ الزَّهْ ــقْ و السَّ

ــيب ع و انْسِ طَ ي نَقْ وَاهِ ــى الدْ عل
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انتهت القصيدة

05 : يقال كذلك :  “... روف يا غاية كل احبيب“ أو “روف عني و انكي الرقيب“. 

23 : يقال كذلك :  “في هيبتي إيفر الجاني“. 

ــرْبِي24 شُ ــي  ل فــى  يَصْ ــا  م دْ بَعْ

يســانِي كِ بالزهــو  ا  ــوْ ينادِي و  ــي  فَرْحِ ــل  مَ يَكْ و 

ــب ــود ارْقِي ــرَك و يْعُ جْ ــق هَ ي إيفِ
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ــي ــرامِ ـــوَاق اغْ ــالْ أشْ ط

ــامِي السَّ ــنْ  سْ الحُ دات 

ــي دَامِ ــن  مَ وَاشْ  ــي  دَامِ

ي أيامِ وَاشْ  رَى  ــــدْ أمَ

ــي يَامِ ــل اصْ ي قَبْ ــقِ شْ عَ

ــي ــا ســالمِ ـــةَ ي ـــرافَ ال

ــي ــامِ ــــيّ جَ ر لِ ـــــدَّ غَ

ي امِ الظَّ هادا  ي  قِ اسْ و 

ي المِ بسْ ــي  لِ ــم  انْــعَ و 

ــي ــامِ ــى فــي ارْسَ ــزَهَّ اتْ

ي كامِ احْ مْ  كْ حُ وا  مُ كْ حَ

ــي ــا ســالمِ ـــةَ ي ـــرافَ ال

وام ــدْ ال ــولْ  طُ نِّي  عَ تَايَه  وِيتْ  اهْ اللِّي  و 

ام جَ اعْ وال  رَب  اعْ في  ه  وْضُ عَ رَت  انْظَ االَّ  من 

ام مَ اهْ ــه  دْركُ ال  و  قْ  عاشَ بِيه  صــال  ما 

ــرَام المْ ــالْ  انَّ و  ــي  ينْ تَلْقِ ــتْ  وِي اهْ ــي  بَاللِّ

الَم العْ قَدْ  الَفْ  السَ زِيــنْ  ار  فَ األشْ ــودْ  سُ

الَم السْ بْد  عَ ــوالَي  مُ يا  ــي  ــتِ رَاحْ رُوحْ  يا 

لألَنَام ــة  رَاحَ في  م  اتْبسَ و  عايَ  أمْ ادْوِي  و 

ام دَ المْ من  ان  يسَ كِ يبَة  هِ اصْ لي  لى  امْ و 

باالرْسامْ الَفْ  وَ امْ رَانِي  نِي  لَكْ تَمْ بْ  اتْحَ إال  و 

نَامْ المْ ال  ابْحَ رَاهْ  ــزَالِــي  غْ يا  ر  غُ الصْ و 

الَم المْ ــل  أهْ يوْ  نّاكِ و  ــرُوا  ــصْ انْــقَ ــي  جِ
أَ

الَم السْ بْد  عَ ــوالَي  مُ يا  ــي  ــتِ رَاحْ رُوحْ  يا 
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ــي ــــزُورْ ارْســامِ ـوم أتْ يـُ

ــي امِ ـمَ لِهْ ــد  ــوَجَّ نـْ و 

ــي امِ قَ امْ و  ي  ابْســاطِ و 

ــي ام ــدَّ قُ ــي  ــوسِ ــيُ كْ و 

ـي امِ ـيـشْ الـهِ ــودْ  وجُ بـُ

ــي ــا ســالمِ ـــةَ ي ـــرافَ ال

ــي أوْهــامِ فِيك  حـــارَت 

ـي ـعـامِ اتـْ و  ي  قـانـِ لـْ تـَ

ــي ــامِ ــمَ ـــرَّدْ بِــيــكْ احْ غَ

ــي ــســامِ ــان امْ ــهَ ــبِ أصْ

ي كامِ ــي  ــرَامِ أغْ ــان  ك

ــي ــا ســالمِ ـــةَ ي ـــرافَ ال

أقْســامِي ــات  أبْيَ ــغْ  ي صِ

الَمــي بِكْ رْ  خَ ــتَفْ اسْ و 

ام ــدَ القْ دُوكْ  ــل  ايَ لِنْعَ ــه  رْشُ انَفَ ــدِّي  خَ

ام التْمَ ر  بَــدْ اتْماتَلْ  رِيرْ  الحْ من  وَة  سْ كَ

ام مَ الكْ فِيه  ر  نَاشَ دِيما  الرْبِيعْ  ل  فَصْ

ارْگام مْس  شَ كَ ينِية  صِ قَلْبْ  في  وِي  تَضْ

ــرَام احْ ا  يتْزَهَّ اللِّي  واشَ  ــاه  ــعَ امْ نَزْهى 

الَم السْ بْد  عَ ــوالَي  مُ يا  ــي  ــتِ رَاحْ رُوحْ  يا 

ام ــدَ أمْ نِّي  مَ فَّك  شَ وال  بِيكْ  انْبليتْ 

ــام النْيَ ــودُ  سُ ــا  ي ــي  رَفْتِينِ عْ ــا  م ــكْ  نَّ كَ

ام النْغَ ــوه  وُجُ في  اتْبَدل  و  االدْوَاحْ  فُــوق 

رَام الغْ و  ايَة  المَ مع  ينْ  سِ الحْ ــرُوجْ  خْ و 

ام اللْجَ لِي  عْ  قَطَّ دُه  ــوْ عَ ي  لِمالْكِ قُولُوا 

الَم السْ بْد  عَ ــوالَي  مُ يا  ــي  ــتِ رَاحْ رُوحْ  يا 

ام النْظَ في  لَّى  اتَهَ ـــأَدَّبْ  امَ ــتَ  انْ إال  و 

ام سَ احْ نَاتُه  عْ مَ و  تــاجْ  وهرُه  جُ ل  عمَ و 



281الرافة يا سالمي

27

28

29

ــــي رامِ ــت  ــن ك إال  و 

ي انْحامِ ــاشْ  بَ ــدِي  ــنْ عَ

لالعالمي ــي  ــالمِ اسْ و 

ــام للرْيَ كنْفصــد  ــمْ  لَّ عَ امْ ــا  َنَ أ ــى  تَّ حَ

التْمام على  العالَمْ  هدا  يدْ  سِ و  يدِي  سِ

ام االنْسَ بِيه  بَّتْ  هَ و  يبْ  طِ ل  كُ فاحْ  ما 

انتهت القصيدة
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ــه في األفــاق ــالمُ ــتْ اعْ ــوْ تــاگَ ــمــامْ الــضَّ ــوفْ اهْ شُ

ــــي أســــاق

ة ــريقَ ــدارْ اشْ ــى الجْ ــة عل يَ ــه الباهْ وسُ مُ ــرْ لِشْ و انْظَ

ــيقْ سِ ــلْطانْ الغْ ــتْ سُ هزَمْ

الباق ــيْ  لــلــحَ ــبَّــحْ  كــتْــسَ ــتــانْ  ــسْ الــبُ ــارْ  ــي اطْ و 

ــــي أســــاق

ــة ارْقِيقَ ــواتْ  بصْ ــنْ  نَّ كتْحَ ــرُّوضْ  ال صــانْ  اغْ ــوقْ  فُ

ــيقْ البْشِ و  ــلْ  البَلْبَ صــاحْ 

ــالَّق الخَ ــيْ  ـ للحَ يَة  شــاكْ ـــنْ  ـسَ الحَ ُمْ  أ اســـمـع 

ــــي أســــاق

ة يقَ عشِ و  ــة  ــوعَ لُ ــوْ مُ ألنــهــا  ــا  ــواه اهْ ــرامْ  ـغْ بـَ

ــقْ ارْقِي ها  ــمْ سَ اجْ ــبْ  بالحُ

ــلْياق الشَّ ــعْ  بْ طَ فــي  ــه  بمايْتُ ــدْ  يَنْشَ ــلْ  رْبَ الحَ و 

ــــي أســــاق

ة لبِيقَ انغايم  و  ابْــمــايَــة  ــه  ــجــاوْبُ إيْ ادْ  ــدَّ ــحَ ال و 

ــيقْ شِ ــعْ و العْ ــبِي الوالَ تَسْ
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النَّايَقْ ــنْ  صْ الغُ ــاسْ  م

ــقْ الباسَ ــتانْ  البُسْ و 

العابَقْ ــرْ  ــزَّهْ ال ــاحْ  ف

قْ العاشَ ــرُورْ  اسْ طاب 

االوْراقْ ــلْ  ظَ ــقْ  قَّ اتْحَ و 

ــياقْ ه اسْ ــراسْ ادْواحُ الغْ

راق و  اغْصانه  ارْواتْ  و 

االرْمــاقْ بسيوف  يجرح 

ــرَّاق ال بْحْ  الصُّ ــاگْ  ت رْ  جَ الفْ ــلَّــمْ  عَ و  اللِّيلْ  راحْ 

ــــي ــــاق أس

ــيقى وسِ المُ ــانْ  تَزْي ــكْ  لَ نْجْ بَفْ ــرَة  ضْ الحَ ــى  عل دُورْ 

ــقْ ي إيْفِ ــاهي  لسَّ ازْرَعْ  و 

ــقْ ــدايَ احْ ــت  ــرَفْ تــزَخْ و 

ـــقْ افَ ـــدَّ بــمــيــاهــه تَ

ــقْ ــه رايَ ــحْ غصن بَ و اصْ

ـقْ ــايـَ الشَّ الزهــو  داتْ 

باق ــي  األوانـِ فــي  ــرْ  ــمَ الــخْ و  اجْ  الـــدَّ ـــرابْ  اغْ ــار  ط

ــــي أســــاق

ــة يقَ بَتْبَنْدِ ــه  لُ ــعْ  ضَ خَ و  ــحْ  لِي للمْ ــكْ  كاسَ ــدِي  اهْ و 

ــقْ عي و  ــه  ناتُ عْ مَ ــمْ  فهَ و 

اوْراق ــنْ  صْ غُ ــكْ  صالَ قُمْ ــرْ  مْ بخَ ســاقِي  ــا  ي ارْوِي 

ــــي أســــاق

ة يقَ قِ اعْ األرْضْ  في  ة  طَ نُقَ لْ  كُ الكاسْ  فاضْ  وإال 

ــرِيقْ الشْ دُرْ  مــن  اصفــى  و 

رُونـــاق ــقْ  ــقَّ ــحَ يَــتْ ــي  ــتِ ــرْجْ فَ نسطاب  لــي  رْ  ــــدَّ غَ

ــــي أســــاق
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ابْقى ال  و  اللِّيلْ  راحْ 

قة الباسْ جارْ  االشْ بينْ 

افْقة الدَّ ــرْ  مْ الخَ ــبْ  كُ

ــة بارْق ــرَة  مْ خَ ــرْ  هَ تَظْ

الرْواقْ ي  ارْخِ و  أرى  بْ  كُ

ــواقْ ــا اسْ ــرْتْ بلْغاه مَّ عَ

راقْ العْ ـالدْ  ابـْ زاجْ  من 

الرْهاقْ يق  ــحِ اسْ ــونْ  كل

ة يقَ دِ احْ الكاسْ  في  بَة  هْ الصُّ لي  هاتْ  و  رْ  مْ الخَ تَرْكْ 

ــقْ البْرِي داكْ  ــي  ل ــى  امل و 

شــاق ــاقِي  الشَّ و  دْ  ســاعَ يدْ  ــعِ السْ ــا  والن مُ ــبْ  كاتَ

ــــي أســــاق

ة تيقَ عن  لْ  تَتْكَ وال  ــوبْ  ادْنـُ من  ــرَبْ  ــتَــكْ تَــسْ ال 

ــيــقْ ــفِ ــي اشْ ــا غــانِ ــوالن مُ

ــرَّاق ال بْحْ  الصُّ ــاگْ  ت رْ  جَ الفْ ــلَّــمْ  عَ و  اللِّيلْ  راحْ 

ــــي ــــاق أس

ــيقى وسِ المُ ــانْ  تَزْي ــكْ  لَ نْجْ بَفْ ــرَة  ضْ الحَ ــى  عل دُورْ 

ــقْ ي إيْفِ ــاهي  لسَّ ازْرَعْ  و 

ـة قَ ـعانـْ المْ وَقْــتْ  إالَّ 

ــة ـقَ النَّاطْ ــار  االطـي و 

ــة ابْنادْقَ يســانْ  كِ فــي 

شــارْقَـة ــي  األوانِ فــي 

ـــراق اشْ رْ  ــوَّ ــنَ ت و  ــبــه  ــوكْ كُ ـــاكْ  ت و  ــنْ  ــزِّي ال جـــادْ 

ــــي أســــاق

ة تِيقَ العْ من  لِــي  رْ  ــدَّ غَ ــبْ  كُ يدْ  عِ اسْ وَقْــتْ  هــذا 

ــقْ ـيـ للرْحِ ــــي  رْتـاشِ تـَ ال 
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اغْساقُه اجْ  الــدَّ لَعْ  اخْ

ــه ــاقُ اوْت ــنْ  ــزِّي ال دَگْ 

ــراقْ االشْ لَّة  حُ لبَسْ  و 

واقْ االشْ حابْ  لصْ خرَجْ  و 

ــراق العْ و  ــنْ  الزِّي فــي  ــا  وْه زَهْ و  ــا  نْي الدُّ ــرُورْ  أسْ

ــــي أســــاق

ة يقَ قِ احْ رْسانْ  الفُ ــوبْ  ارْكُ في  زْ  العَ و  ولَة  الصُّ و 

ــقْ رِي الوْ و  ــة  ضَّ الفَ مــع  و 

اق شَّ العُ ــوعْ  ــبُ اطْ ــرْ  دكُ و  امْ  ــدَ ــقْ ال عارْ  بَشْ نِّي  غَ

ــــي أســــاق

ة يقَ سِ الغْ كْ  الْحاضَ و  ورْتَكْ  صُ مالْ  اجْ في  نِي  تَّعْ مَ

الشرِيق رْدْ  الـــــوَ ــدْ  ــاخَ ي

ادْواق لْ  غْ شُ من  حْ  التْواشَ و  ولْ  جُ اسْ و  نايَعْ  بالصْ

ــــي أســــاق

ة اتْرُونِيقَ في  ـــراوَلْ  ابْ و  ــبــاحْ  أقْ ــدانْ  ــصْ قُ ـــرْ  ادْكُ و 

ــقْ ــرْ اللْبِي بَ لْ الحْ ــغْ مــن شُ

ــرَّاق ال بْحْ  الصُّ ــاگْ  ت رْ  جَ الفْ ــلَّــمْ  عَ و  اللِّيلْ  راحْ 

ــــي ــــاق أس

ــيقى وسِ المُ ــانْ  تَزْي ــكْ  لَ نْجْ بَفْ ــرَة  ضْ الحَ ــى  عل دُورْ 

ــقْ ي إيْفِ ــاهي  لسَّ ازْرَعْ  و 

ارْواقُه بْحْ  الصُّ ارْخى  و 

ــه ــواقُ ــرَّزْ بَــشْ ــط ــمْ ال
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اقُه شَّ عُ عن  ـــرْ  َمَ أ و 

ارْماقُه الــزِّيــنْ  رْ  ــدَّ حَ

الوْتاقْ ودْ  هُ العْ يحييوا  و 

ــاقْ اري ــه  القُ اخْ ــنْ  الزِّي و 

يَنْســاقُوا ــه  امامُ فــي 

امْساقُه سر  ارْخــى  و 

ــرَّاق ال ــاجْ  ــتَّ ال و  ــزارَگ  ــمْ ال و  ـــاداتْ  گَ و  ــضــالْ  بــامْ

ــــي أســــاق

ــة ــرِيــقَ اتْــرَقْ فــي  ــه  ــاتُ راي و  محافُّه  و  ــه  كــداشُ و 

ــقْ ي الزْعِ ــرْبْ  الحَ ــولْ  طبُ و 

تاق ــن  م ــــقْ  زَهَّ ــا  م و  ادْهــــاتْ  ــن  م ــمْ  ــاگَ ف أمــا 

ــــي أســــاق

ة التِّيقَ و  ــرَوَّة  ــمْ ال ــلْ  هَ ــضــالْ  افْ مــن  ــدْ  بــعَّ مــا  و 

ــقْ ي دِ اصْ مــن  عــدى  ــا  م و 

راق العْ جابر  و  قِيسْ  ــاهْ  ت يفْ  صِ العْ ــرْبُــه  حَ من 

ــــي أســــاق

ة يقَ ضِ في  بْ  الحُ ه  تَرْكُ نْتْرَة  عَ مامْ  الهْ بْسي  العَ و 

ــحيقْ ــم السْ و ســقاهْ السَ

ناق العْ على  ــه  ــلُــومُ اعْ ــبَّــتْ  ــتَ امْ ــومْ  ــيُ ال زالْ  ال  و 

ــــي أســــاق

ة يقَ قِ احْ ــاسْ  ــنَّ ال نْد  عَ يرْتُه  سِ مـــازالْ  لــدابَــة  و 

يقْ إيْطِ ــرْبُــه  لــحَ ــدْ  حَ ال 
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ــالقــى ــتْ ــــــادْرى نَ أم

ــفاقة اشْ بْعْ  بطَ صــال 

ــة ارْفاق زُوجْ  ــا  حن و 

اعْشاقة وفْ  الشُّ فيك 

وقْ ايدُ دامِي  امْ يُوسْ  اكْ و 

وقْ وفْ الرْمُ لْ من شُ جَ يَخْ

وقْ مُ قْ الغْ مْ لْ غُ في ادْواخَ

ــرُوقْ الــشْ رْ  بَـــدْ يا  ــا  راف

ــرَّاق ال بْحْ  الصُّ ــاگْ  ت رْ  جَ الفْ ــلَّــمْ  عَ و  اللِّيلْ  راحْ 

ــــي ــــاق أس

ــيقى وسِ المُ ــانْ  تَزْي ــكْ  لَ نْجْ بَفْ ــرَة  ضْ الحَ ــى  عل دُورْ 

ــقْ ي إيْفِ ــاهي  لسَّ ازْرَعْ  و 

ســاقَـة اغْ ــالتْ  ـجْ بُونـَ

ــة الْباقَـ و  ــة  يـاسَ اكْ و 

دَفَّاقَــة ـبَــة  ـهْ الصَّ و 

ــا ــراقْ ــتْ ــك نَ ــوصــول ب

الق لخْ ــة  ــزاهَ ن و  ــي  ــمِ ــرْسْ لــمَ ــة  ــرْجَ فُ ـــولَـــكْ  اوْصُ

ــــي أســــاق

ة يِيقَ تَضْ ودَكْ  ـــدُ اصْ و  جى  للحْ رِيجْ  تَفْ ــكْ  ــولَ اوْصُ

الشــفيق ــمْ  الجسْ ــالگْ  لخْ

ساق لغْ ضيا  و  رِي  فَكْ يبْ  الجِ ية  كامْ ــكْ  ــولَ اوْصُ

ــــي أســــاق

ة ازْعيقَ ــارْ  ن ــرانَــكْ  ــجْ هَ ــدْ  صَ و  ــة  راحَ ــكْ  ــولَ اوْصُ

ــقْ ــرِي احْ الْــضــاهــا  باجمار 

ماق احْ ــزُول  ي و  لِي  قْ عَ يبْ  انْصِ لي  فْ  طَ تَعْ إال 

ــــي أســــاق
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ــه قُ ــنْ ارْوامْ ــضْ الزِّي غَ

ــه زارْقُ امْ ــرْ  غي ــرْ  هَ تَظْ

ــه ازواعقُ و  ــه  بخيول

ــه انْفارْقُ ــتْ  ي قَدِّ ــا  م

التْقا ــاري  ع ــفْ  ــلَ احْ و 

ــي الْقــا ــنْ داتْ اللِّ عَ يَطْ

ابْقا ه  يشُ جِ قاتل  من 

قا اسْ دامِي  امْ يُوسْ  اكْ و 

ة اقْليقَ اتْ  الــدَّ في  ــي  رُوحِ ــودْ  اتْــعُ ينِي  فِ تَجْ اذا  و 

يقْ ــدي اتْضِ سْ سْ في جَ و النَفْ

قاق  تَحْ انْــهــايَــة  فــي  ــه  ــارْفُ ع ــنْ  ــزِّي ال ــعْ  ــبْ طَ اليَـــنْ 

ــــي أســــاق

ة رِيقَ اطْ ــلْ  كُ سالَكْ  رْ  ــدَ الــغْ وجْ  حُ مْ سَ عن  ــبْ  راكَ

ــقْ دي اصْ ــى  تَّ حَ ه  ــدُ نْ عَ ــا  م

ــرَّاق ال بْحْ  الصُّ ــاگْ  ت رْ  جَ الفْ ــلَّــمْ  عَ و  اللِّيلْ  راحْ 

ــــي ــــاق أس

ــيقى وسِ المُ ــانْ  تَزْي ــكْ  لَ نْجْ بَفْ ــرَة  ضْ الحَ ــى  عل دُورْ 

ــقْ ي إيْفِ ــاهي  لسَّ ازْرَعْ  و 

ه وابْقُ اسْ رْ  السِّ ارْخا  و 

ــه قُ ــيُوفُه و ادْماجْ و اسْ

ه قُ ــواحْ ــه و اسْ و ابْطالُ

ــه رافْقُ امْ ــتْ  نْ كُ  ً بَعــدا

تاق العْ من  يهانُه  شِ ــريــعْ  اسْ ــلْــوِي  شَ ــن  عَ ــبْ  راكَ

ــــي أســــاق

ة وِيقَ تَشْ في  ــالَّنِــي  خَ ســارْ  و  ه  وجُ حُ مْ سَ ـــزَمْ  اهْ

فِيقْ الدْ ــعْ  مْ بــالــدَّ ــي  ــرْتِ نَ
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ناقَة ــبْ  ــرْكَ يَ الَّ  مــن 

ــة طاقَ ــكْ  يَملَ الَّ  مــن 

رُوقْ الطْ جْ  نَهْ مايَرْبِي 

لــســوقْ ــى  نَّ ــدَ ــتْ ي وال 

ــاق ارْف لْطانْ  سُ يا  ــه  لُ ــلْــتْ  قُ ــالَّقْ  بــالــخَ ــألْــتَــك  اسْ

ــــي أســــاق

ــة ليقَ الخْ ــي  باهِ ــا  ي ــكْ  لْمَ انْكَ ــى  تَّ حَ ــي  ل ــفْ  اوْقَ

ــقْ إيْلي ــا  م ــيَّ  بِ كْ  طَ ــخْ سَ

اتْفاق و  ــرْتِــي  ــشَ اعْ و  يرْتِي  سِ ــه  اوْجَ ــيَّ  فِ دْ  شاهَ

ــــي أســــاق

ة تِيقَ الوْ ــودِي  ــهُ اعْ و  تِي  طاعْ ـــهْ  اوْجَ ــيَّ  فِ ـــبْ  راقَ

يقْ ــقِ ــوك الشْ وحســبني خُ

ــرَّزَّاق ال ــاحْ  تَّ الفَ ــي  نِ الغْ ــه  اللـَّ ــمْ  كْ حُ ــدا  هَ

ــــي أســــاق

ة بِيقَ اسْ األزالْ  في  ــعــادْتُــه  اسْ اللِّي  ــداتْ  ــعْ أسَ

ــقْ ي قِ الحْ ــقْ  الحَ ارْضــاه  و 

ــرَّاق ال بْحْ  الصُّ ــاگْ  ت رْ  جَ الفْ ــلَّــمْ  عَ و  اللِّيلْ  راحْ 

ــــي ــــاق أس

ــيقى وسِ المُ ــانْ  تَزْي ــكْ  لَ نْجْ بَفْ ــرَة  ضْ الحَ ــى  عل دُورْ 

ــقْ ي إيْفِ ــاهي  لسَّ ازْرَعْ  و 

ــة ــاقَ ــبَّ ــــرِيَّــــة سَ هِ

ــن فــاقَــة ــرا م ــبْ ــا يَ م
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ياقَة اعْ م  النَّظْ فْظ  حَ

ــة ــداقَ احْ ــيــزانْ  الــمِ و 

لُوقْ الخْ نْ  سْ حُ رَكْ  يدْ به 

ــوقْ الوْشُ ا  ــوْ رِي يَدْ شــالَّ 

ــة افْيَّاقَ و  اكياســة  و 

ــة الباقَ و  فراســة  و 

ــاق ــرْي ــلْ تَ ــاجَ ــن وقْ افْ ــــدُ ــى إي ـــي إل اعِ أوِيــــحْ الـــدَّ

ــــي أســــاق

ـة ـزِيقَ مْ تـَ ــه  داتُ ــزَّقْ  ــمَ إيْ بُـه  خالـْ بَمْ ــلُــولِــي  زَهْ

ريقْ اهْ ــوا  ايْــتَــرْكُ ادْمـــاهْ  و 

دَمْجاق ــة  ــرْبَ ضَ من  ي  كِ يَشْ راح  ــي  داعِ من  أمــا 

ــــي أســــاق

ة رِيقَ احْ يْ  بالكَ ــه  داتُ ــتْ  ــرَكْ اتْ طاغِي  ــنْ  مَ ما  و 

رِيقْ الخْ مْ  بالسَّ يتُه  سقِ و 

باق ــاللِــي  اغْ ــجــانْ  اسْ في  يدْ  حِ اجْ ــي  داعِ من  ما  و 

ــــي أســــاق

ــة التَّزْوِيقَ و  ــة  جَ هْ الطَّ ــه  رْتُ غَ ــافْ  تَّ هَ ــنْ  مامَ و 

ــريــقْ ــــارِي اغْ ــه زَخَّ ــرْطُ سَ

ــي قاقِ التَّحْ ــلَ  اهْ الرْخــاخْ  ــنْ  رِي للماهْ ــالمِي  اسْ و 

ــــي أســــاق

ة بِيقَ العْ ه  بَنْسامُ ــرْ  ــزْهَ ال و  رْدْ  ــــوَ ال فــاحْ  مــا 

ريقْ الطْ ــابْ  ــرْب ل ــدِي  ــهْ مَ

انتهت القصيدة
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كام للحْ يل  قِ صْ يفْ  سِ رَّدْ  جَ

ســاقْرَة تْنَة و المْ ــى الفَ و ابْغَ

ام سَ مْ من حْ مْ من رَمْح و كَ و كَ

ارَّة ــوف جَ فُ ــه و صْ تَافُ فــي اكْ

النْظام م  فَاهَ يا  ــيُــوشْ  اجْ

ســاقْرَة المْ ــى  عل ــنْ  تَالِي حْ مَ

ام مَ ــاه الدْ طَ ــه و اعْ ــبْ ل يَلْعَ

رَة يَسْ مْ انُه  جَ اسْ في  عادَت 

رَام الغْ في  الَمْ  من  يا  لَّمْ  سَ

ــرَة طاهْ ــزَال  الغْ ــي  يالَفِ مِ

النْيام ــوفْ  شُ من  ضايَا  لعْ

ــرَة ناحْ ــيُوفْ  بَسْ ــي  نَتْنِ عْ طَ

ــرَامْ ــغْ ــيــرْ ال امِ

ــامْ ـ ـطَ لَلـْ رَادْ 

ام هَ مْ من سْ بكَ

الَم عْ من  مْ  كَ و 

ام األوْهَ اتْ  سَ كْ

ــام ــزْعَ ــيــرْ ال غِ

ام مَ هْ من  مْ  كَ

ــوَام اقْ من  مْ  كَ

ــالَم ــمْ ـــفْ ال كَ

ــام ــرْيَ ــاجْ ال تـَ

ام قَ السْ بَابْ  اسْ

ـيام الصْ قَـبْـل 

ام صَ للخْ دان  قْ حَ رج  اخْ و 

ام قَ للمْ قُوسْ  من  مْ  كَ و 

الوْهام و  وشْ  الوْحُ دَّى  تْعَ

الَم اغْ يرته  جِ في  ى  حَ اضْ و 

النْيَام صابَغْ  ــتْ  رِي ــوْ  لَ

ــزَام الحْ ــة  وفَ رْخُ مَ ــى  نَلْقَ
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07
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النْيَام اصبيغة  و  رِينْ  فْ الشَّ و 

التْرَى ــل  بَ قَ مْ ــألَرْضْ  ل ت  حْ طَ

ام مَ الكْ ــي  رَاخِ ــرُوحْ  ال علَى 

رَى ــوْ ال خالَق  ــي  رَبِّ ــة  ــرْمَ حَ

ام مَ الهْ رْج  ـــدَ كَ ـــتْ  دَرْجَ و 

رَة ــقْ سَ مْ وشــة  للـهُ ــة  رَايَ

رَام الغْ في  الَمْ  من  يا  لَّمْ  سَ

ــرَة طاهْ ــزَال  الغْ ــي  يالَفِ مِ

ام انْظَ ايْلِي  سَ يا  رْ  الخاطَ و 

كابْرَة المْ ــيَ  لِ ــتْ  انْــتَــمَّ و 

يَام الغْ اه  سَ كْ ات  الدَّ لُونْ  و 

ــرَة نْت خَ المْ ــد  نْ عَ ــا  ادْوايَ و 

التْمام ر  بَـــدْ ــفْ  ــطَ تَــعْ إال 

رَة اصْ القَ رَة  ــدْ الــعَ ول  بوْصُ

ام دَ المْ يُوسْ  اكْ و  رَة  فْ بالسَ

ــرَة زاهْ صانْ  االغْ الْقاح  بِين 

ــام ـت اللـْ ــن  بِي

ام ـــدَ األقْ بِين 

ـامْ مَ الذْ تْ  قُـلـْ

ــــــالَمْ الكْ رَدْ 

ــدام األقْ تْ  فَّ خَ

ــا اتْـــوام ه ــدْ قَ

ــالَم ــمْ ـــفْ ال كَ

ــام ــرْيَ ــاجْ ال تـَ

هــام ــلْ  يَ قِ العْ

نَام المْ رام  احْ و 

ام ظَ العْ فْ  عْ ضُ

ام ـــدَ حــالِــي اعْ

يَام  الغْ جــى  يَفْ

ــام اللِئ ــي  انْبَكِّ

ــام  الرْسَ يي  تَحْ

ــام غَ ــدْ فُــوق ال

ــا أنام ــوتْ ي دْت المُ ــاهَ شَ

ــزَام الحْ ــة  يازِينَ كْ  ــدَ بْ عَ

ادْوام يرَة  السِّ ــات  ارْخَ و 

النْيَام صابَغْ  ــتْ  رِي ــوْ  لَ

الم ى كما الظْ حَ لْب اضْ و القَ

ام جَ اسْ ها  وعْ دمُ يْن  العَ و 

نَرْتحــام ــنْ  الزِّي ــول  بوْصُ

قام اط مهيئ للمْ في ابْسَ
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رَام الغْ في  الَمْ  من  يا  لَّمْ  سَ

ــرَة طاهْ ــزَال  الغْ ــي  يالَفِ مِ

هام الفُ لَّة  مَ في  الزِّينْ  قْ  شْ عَ

ــرَة خابْ المْ ــحْ  صَ ــوْك  ي طِ يَعْ

ام قَ المْ طال  و  وقْ  الشُّ طال 

رَة عامْ ات  ـــدَّ ال ـــان  ارْكَ ــه  بِ

عام الطْ و  ا  المَ علَى  نِيتْ  اغْ و 

ــرَة الــزَّافْ رَة  جْ الهَ ــارْ  نَ ــنْ  مَ

ام الوْهَ شــاق  يا  ــتِــي  ــعْ ادْمَ

ـرَة باتـْ يُوف  بَسْ ــي  ــالَگِ اخْ

رَام الغْ في  الَمْ  من  يا  لَّمْ  سَ

ــرَة طاهْ ــزَال  الغْ ــي  يالَفِ مِ

الوْشام ودْ  ــدُ اخْ في  العابَقْ 

نايْرَة ــه  ــرَاجُ اسْ لُو  العْ في 

زَام للحْ حافْ  ي  زَنْجِ سالَفْ 

رَة احْ السَّ الرَقْبَة  يدْ  جِ في 

ــالَم ــمْ ـــفْ ال كَ

ــام ــرْيَ ــاجْ ال تـَ

ـــرَام مــا هــو حْ

ام هَّ الفُ ســال 

ـــام َيَّ ــتْ أ ــالَ ط

دَام ـــبْ  الـــصُ

ــهام اشْ ــي  قَلْبِ

رَام الضْ نْ  اكَ سَ

ــام يَ ــدْ ــثْــل ال مِ

رام ــدْ  ــقْ الــفَ و 

ــالَم ــمْ ـــفْ ال كَ

ــام ــرْيَ ــاجْ ال تـَ

االنْســام فَاحوا 

ســام ــم  كنَجْ

ــالم الظْ ــل  ثْ مِ

ــرْقــام ــل ال ــثْ مِ

النْيَام صابَغْ  ــتْ  رِي ــوْ  لَ

شــام الغْ مــن  ــي  نْتِ كَ والَ 

ــرام المْ ايَع  ــوَ اسْ ــتْ  لَ بَطْ

يام الصْ الَزَم  امْ يتْ  حِ اضْ و 

رَام الغْ ــاجْ  هَ بَّكْ  حُ من 

النْيَام صابَغْ  ــتْ  رِي ــوْ  لَ

مــام ــحْ األَكْ رْد الفاتَ ــوَ كال

وام العْ و  االنْجابْ  لَبْ  يَسْ
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24

25

26

النْعام و  ــرَابْ  الــغْ ــاوَحْ  ــنَ اجْ و 

بَرة بامْ ل  نَسْ ــاوِي  ــنَ اگْ بْد  عَ

ــام األْن ــو  تِـيْـهُ يـْ ــنْ  ـبِي جْ حَ

رَة ــطْ مْسَ ــرَة  طُ فــي  ــن  نُونِي

ام ــكَ البْ ــقْ  ـ نْـطَ يـَ ــودَك  أوْجُ

ــرَة البَاهْ ــة  نَ الوَجْ دَاتْ  ــا  ي

خــام الفْ ــة  مَ ال  ــوكْ  وِي يَغْ ال 

ــرَة عاشْ د المْ ال قُوماً خانُوا من بَعْ

ــام ــرْقَ ـــاق ال فَ

ـــوَلـــد حــام كَ

اقْوَام تْ  فَ طْ عَ

النْـيـام ـُــوقْ  ف

ام ـــي اللْجَ أرْخِ

الم المْ ـــرَك  اتـْ

ــامْ الــفَّ دَيْ 

---------------

مام الغْ ساه  اكْ دَاج  في 

ارْوَام حـــادَة  ـسْ  ابـَ ــوَ أكْ

ام النْظَ ح  لتْوَاشَ ى  غِ تَصْ و 

خامْ السْ و  زْل  الهَ ــوم  قُ

انتهت القصيدة
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واهْ نَهْ كَ اللِّي  و 

ــاهْ كتَرْضَ ــي  لْبِ قَ

ــاهْ لْقَ مَ ــى  نّ نَتْمَ

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

يبْ إيغِ ــوَى  وَنْ ي  وَلْفِ لْ  ــوَّ عَ ينْ  حِ لْتْ  هَ انْدْ سيدي  يا  هو  و 

رُوفُه ر في احْ تَّعْ النَظْ و نمَ

يفْ فِ أخْ رْ  وَاطَ الخْ على  و 

ــــنْ رَبَّــــاه ـــمْ مَ ـــرْحَ يَ

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

ــبْ ي ــاسْ الرْطِ يَّ ــنْ المَ صْ ــةْ الغُ ــتْ قَامَ ــا ســيدي وَدَّعْ و هــو ي

اوْرُودُه الَسْ  الغْ من  فَتَّحْ  و 

ـــادْ ــقْ وَقَّ ــرِي ــي ش ــاهِ بَ

ــاه ــهَ ــي بْ ــرْ ف ـنَــاظَ ويـَ

يبَة امْصِ رْ  جَ الهْ الْ  ابْحَ وال 

يبَة انكِ ــرُّوحْ  ال و  دَاتِــي  ــرَكْ  تْ

يبَة قِ احْ دْ  بالعَ رِي  جْ هَ إيّام 

يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

وفُه انْشُ يُومْ  لْ  كُ تْ  وَالَفْ

ــفْ رِي ظْ
أَ ــل  زَيَّ لَغْ ــعْ  بْ طَ

ــة يـبَ طِ و  األَدَبْ  ــازْ  ـ حَ

يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

ودُه دُ رَتْ اخْ صْ يَا و انْعَ تَحْ اسْ

اد ــجَ سْ عَ ــول  اتْقُ ــه  لُونُ

يبَة هِ رَبْ كاس الصْ نْ يَشْ مَ

ــاه فَ اجْ ــانْ  يسَ كِ ــي  لْبِ قَ دَاقْ 

وَاه ــدْ بَ ــي  رَاقِ لِي  مْ  انْعَ ا  مَ

ــوالَه مُ ــيَّ  ــلِ اعَ ــهْ  ي ــدِ ــهْ يَ و 

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

إيْرُوفُوا عليه  ي  ارْحِ وَ جْ و 

ــيــفْ ــفِ قَـــــدْ الــهْ

الْ انْرَاهْ حَ يدِي مُ وْضْ سِ عَ

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

ودُه اتْمُ ارْ  فَ اشْ وا  تنَيْمُ و 

ـــاد ـــكَ ـــي انْ ـــجِ ـــفْ يَ

اه ان من انْشَ بْحَ ي سُ الْكِ مَ
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يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

وا عُ مْ رِيمْ انْطَ في اهللا الكْ

ــوع ولُ مُ ــيق  شِ اعْ ــي  ألنِّ

يبَة سِ الكْ مَن  رَبْ  نَهْ ما 

يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

الُه يتْ أنَسَ نْ الْقِ يعْ مَ مِ و اجْ

الْ كَ تْ االشْ رَحْ دَ ما اطْ بَعْ

ــة رِيبَ اقْ لِيــك  ــارَة  البْشَ

يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

لِيلة بهوى  رِيمْ  الغْ قَيْسْ 

لُولْ مَسْ لِيحْ  المْ يفْ  سِ

يبَة جِ اعْ ود  دُ أصْ يُورِيكْ 

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

وا عُ رُورْ إيرَجْ ايَعْ السْ وَ و سْ

ـــوعْ ـــطُّ ــــي ال ــــاطِ عَ

والَه لمُ بْدْ  العَ يعْ  يْطِ ا  مَ كَ

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

يَالُه بَخْ رْ  هَ اظْ ما  بَانْ  ما 

ـــــال ــــــطْ قَ الــــــخَ

اه تَرْجَّ َيَّــام  أ بْع  سَ دْ  بَعْ

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

يتبلّى من  طب  بر  الصّ و 

ــــولْ ــــوْصُ ـــدْ ال ـــعْ بَ

ــاه نَّ يَتْمَ كَ ــكْ  لْبَ قَ ــنْ  ي حِ

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

اقْرِيبْ  في  عْ  يَرْجَ ي  وَلْفِ ى  نَرْتَجَ مازَلْتْ  سيدي  يا  هو  و 

وا عُ تَمْ انْجْ لْنَا  مَ شْ إيْلَمْ 

ــزُوعْ ــفْ مَ ــيــشْ  ادْهِ انَا  مَ

ـــاه ــر  ارْضَ ــيْ ــع  غِ ــاب ت

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

بِيبْ الحْ نْدْ  عَ مَن  ي  إيجِ ــولْ  ارْسُ ال  تْب  كُ ال  سيدي  يا  هو  و 

الُه مَ بِيبِي  حْ له  ول  انْقُ و 

الْ الفَ ــورَة  صُ اقْرِيتْ  و 

ــاه ــقَ ــلْ ــكْ تَ ــوبَ ــبُ ــحَ مَ

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

يبْ النْحِ يقْ  شِ العْ قَلْبِي  بَرْ  اصْ ما  كَ بَر  نَصْ سيدي  يا  هو  و 

بْلَة عَ من  نْتَرة  عَ اقْ  وَ اشْ و 

ول قُ مَسْ يف  ارْهِ ي  اضِ مَ

ــاه ــفَ ــجْ بَ ــنْ  ــكَّ ــمَ يْ و 
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يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

رَة جْ الهَ و  ى  فَ للجْ بَر  يَصْ

ارْ ــدَ غَ ــحْ  لِي المْ ــعَ  بْ طَ

ــة ربَ بالتَجِ ــدْي  نْ عَ مــن 

يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

لُو دْ احْ هْ ر بشَ امَ بْحْ عَ جَ كَ

ــالْ بَ االجْ ــن  بي ــزْ  نْ كَ كَ

اخزيبة من  واش  تنفع 

يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

وبُوا إيْدُ ار  جَ الحْ ان  كَ لَو 

ـــزْرُوبْ مَ وَادْ  ــان  كَ لــو 

يبَة قْ امْصِ شْ وَى و العِ الهْ

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

رَة النَّظْ فيه  يبْ  اتْخِ يَا  دَغْ

ـــــارْ ـــــبَ ــــــدْ االخْ خُ

وتَــاه انُه  تِيهَ ا  البْهَ و 

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

لُه سْ ل عَ يَالْ يَوْصَ باشْ من احْ

ـــال ـــيَ احْ ـــن  م آش 

نَاه عْ مَ في  الزِّينْ  اك  دَ كَ هَ

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

رُوبُه وَى و اكْ ة الهْ من لِيعَ

ـــوبْ ـــجُ ـــــــادُوا اعْ هَ

اه شوّ ه  امُ اتْمَ اكْ  دَ كْ هَ

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

ــبْ بِي لطْ ى  ــخَ يَسْ الَّ  مــن  ــه  لْتُ لِعَ ــر  بَ يَصْ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

خى بدهب و فجرة من الّ اسْ

زَارْ إال  ــنُــه  ـامْ تـَ ال 

ــاه ــفَ ــنْ اجْ ــزِّي ــحْ ال ــلْ مَ

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

ــبْ الرْقِي و  ــدَى  بالعْ ــوعْ  تْبُ مَ ــنْ  الزِّي ــا  دِيمَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

لُه نَحْ ى  يَلْقَ يقْ  يْطِ الَّ  من 

ــوَالَ اغَ ــارَتْ  ــفَ اعْ نُه  عَ

ــاه ــن جَ ـــلُـــوا م يَـــوَصْ

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

ــبْ ــوَى اتْرِي ا الهْ نْهَ ــكَ ــالْ اسْ بَ ــو كان الجْ ــا ســيدي لَ و هــو ي

وبُه شُ مْ بَعْ طَّ فر اينحَ و القَ

وبْ صُ خْ مَ ـــاضْ  ارْيَ وال 

اه ـــبْـــدَ مَ أول  ـــي  ف
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يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

ي اطِ يبِي خَ ودْ جِ حُ نْ الجْ ظَ

وطْ بْسُ مَ لِيمْ  اسْ قَلْبِي 

ــة يبَ ــه الهِ ــقْ علِي و الحَ

يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

البَارَدْ الثَّلْج  له  دَابْ  ا  مَ

ــرَادْ فْ مُ ــامْ  مَ الحَ ــلْ  ثَ امْ

رِيبَة اغْ يرْ  الطِ فَرْگ  من 

يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

دْ فَاسَ ولُوا  يْقُ كَ ادْ  جَ من 

ــودْ وْجُ مُ ــرْ  ي الخِ ــي  بَاقِ

ــة يبَ قِ العْ ــيَّ  لِ ــنْ  سَ يَحْ

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

ي اطِ وَ العَ رِيمْ قُلْت هُ الكْ

ـــــرُوطْ ـــي اشْ ـــاضِ حَ

اه دَ نَتْعَ ما  دِي  هْ جَ دْ  حَ

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

ابَد تْوَ ر مَ هْ ى  على السَّ و ابقَ

دْ ــــــاب الـــــبْـــــالَ صَ

اه عَ ال اولِيفة ال اوْلِيفْ امْ

ــاهْ عَ امْ ــرَاقْ  للفْ رْتْ  ــدَ اقْ وَالَ 

راشد يولّي  ساعة  من 

دُودْ ــــــــوَ ــــمْ ال ــــعْ نَ

اهللا ــوْ  هُ يِّد  الجَ ـنْ  الَيـَ

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

رِيبْ الغْ نِيسْ  بالوْ يرُوا  يْدِ شَ ودْ  سُ الحْ قُولْ  سيدي  يا  هو  و 

ي اطِ و في ابْسَ ال الَ ازْهُ الَ مَ

وطْ نْشُ مَ يحْ  ارْجِ لِي  قْ عَ

اهللا ــودْ  ــصُ ــقْ ــمَ ال و 

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

يبْ اللَّهِ ارْ  مَ اجْ بين  و  ثَلْجْ  بين  يقْ  شِ العْ سيدي  يا  هو 

الوَاقَد ر  مْ الجَ ى  فَ اطْ ال  و 

ـــرَّادْ ـــــرَاجْ غَ ـــوْق االبْ فُ

ــاه ابْــكَ فــي  ــوَّى  ــقَ اتْ و 

اهْ تْ ابْهَ شْ و تْوَحَ

يْب عَ ــودْ  الــجُ ــومْ  الــيُ ــان  ــومَ قُ نْدْ  عَ ــى  وَلَّ سيدي  يا  هو  و 

ــاود عَ ال  ــره  مْ عُ ــوبْ  يتُ و 

ــودْ ــودْ نَـــاسْ الــجُ ــوْجُ بِ

ـــاه ـــرْجَ نَ ـــرُه  ـــي غَ ال 
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يبَة الغِ ا  ذَ هَ ي  يدِ بْسِ طالَتْ 

ادُه وَ اجْ وَيْنْ  ا  خَ السْ وَينْ 

يدْ جِ تَمْ في  وا  دُ جْ اتْمَ من 

يبَة جِ اعْ ول  ايْقُ و  االبْيَاتْ 

امعاه للفراق  اقــدرت  وال 

ادُوا م وفقَ بَارْهُ ى اخْ و مضَ

ـــد ـــي ـــع ــــن ات ــــم ل

اه طَ عْ ر مَ يْنِكْ و نْظُ لْ عَ حُ

و توحشت ابهاه

يبْ بالنْصِ ى  خَ يَسْ ي  اخِ سَ ا  بْقَ ا  مَ نِّيتْ  ظَ سيدي  يا  هو  و 

ودْ و بَادُوا نُوا في اللْحُ كْ سَ

ــيدْ النْشِ لِيــك  ــغ  ي إيصِ

ـــاه ـــفَّ ـــــوْالَهـــــا عَ مُ

انتهت القصيدة

42 : يقال كذلك :  “و القفر ينحطب بعشوبه“. 

43 : يقال كذلك :  “هل دوا اعيوب“.

مالحظة :  إن األبيات الثالثة األولى ليست موجودة في نصوص أخرى.
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ــيَان ــان عاوْد اشْ دْ ازْي ــه بَعْ لْبُ ــي قَ ــا اللّ ي

ــان يَ دْ العَ ــا  بِيْنَاتْنَ ــوا  لُ دَخْ ــا  م ــاك  ي

يَان عْ ال مَ ــوفَة مــن انْجَ بْتِي شُ ياكْ ما جَ

ــود رَوْيَان ا انْعُ مَ ــرَك زَعْ ة نَهْ أنْزَلْت ســاحَ

ان ــنْت فِيك النِّيَّة و قْرِيت فِيك األمَ سَ أحْ

زْيَان اك يا المَ فْ برْضَ طَ قْ و اعْ فَ نْ و اشْ حَ

ان يت بِيك فَرْحَ حِ تافِي و اضْ زْت اكْ لِيكْ حَ

يَان ــوف العْ يا ابْشُ يها دَغْ ضِ ــك نَقْ تَ حاجْ

هان اك الدْ عَ ــيَّ امْ ر لِ ضَ ــي تَحْ رْتِ ضَ إال احْ

نَان يم الكْ مِ ــي نِيرَانَك مــن اصْ فِ آشْ يَطْ

ان ــدَ ــاه وِي يَ يهــا امْ فِ ــا تَطْ ــك م بَّ ــار حُ ن

نافَر ير  دِ حْ ــورِي  شُ من  تِي  دْ عَ اللِّي  يا 

اتْسافَر تِي  يهْ جِ من  لْتِي  وَّ عَ ما  ياك 

ــر كافَ ــب  لْ بقَ ا  ــدَ العْ ــة  تَزْلِيعَ ــك  زَلْعَ

ــود بِيــك ظافَر رِيهــا و نعُ امْشــارْعَك نَدْ

ــر زَايَ ــوم  يُ كل  ــي  تاتِينِ ــي  نْتِ كَ ــن  نِي أمْ

ر اجَ اك يا الهَ وَ يرْ أهْ حْ لألسِ مَ فْ و اسْ عَ

ر َمْ أ انْخالَف  ما  ة  اعَ الطَّ و  ة  لْمَ الكَ على 

ــز و األيْشــايَر هــا بالرَّمْ مْ هَ ــك نَفْ نْتَ عَ أمْ

ر الخاطَ لي  يبْ  يْغِ و  ل  هَ نَدْ يب  اتْغِ وإال 

ــر ــا الزَّافَ رْه ــي مــن حَ لْبِ ــرَد قَ ــاش يَبْ و ب

ــر ــر زَاخَ ــات بَحْ وجَ ــا مُ رْه مَ ــد جْ وال يْحَ



المزيان 304

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

زْيَان اك يا المَ فْ برْضَ طَ قْ و اعْ فَ نْ و اشْ حَ

ال تِيجان مَ لْك مــن الجْ ول المُ ــكْ مُ لَبْسَ

يَان قْ ــلُوك من العُ م في سْ نَظَّ ان امْ مَ بُرْهْ

ــان مَّ ــي و جُ يَمانْطِ ــع أَضْ رَصَّ ــدْ امْ قْ أو عَ

ان ــاق دِيجَ سَ ــورُه في اغْ عْ نُ ــطَ رْ اسْ أو بْدَ

ان ــرْطَ ــاه أو سَ يَ ــرْقْ بَضْ ــسْ اشَ ي أو بَرْجِ

زْيَان اك يا المَ فْ برْضَ طَ قْ و اعْ فَ نْ و اشْ حَ

ــبَّان ــنْ شُ ــسْ بِي رِي أَشْ رَا مــن الّ رَاك اعْ

رَان كْ اط سَ وَاشْ رَا من الّ شافَك في البْسَ

ــان يسَ ِيْدِيك كِ ــرَّع من إ ــن الَّ جَ وَاشْ رَا مَ

ــتَان ــافَك في ارْيَاض بُسْ وَاشْ رَا من الَّ شَ

ــلْوَان اك سَ عَ نَمْ امْ ــن الَّ بَات يَغْ وَاشْ رَا مَ

زْيَان اك يا المَ فْ برْضَ طَ قْ و اعْ فَ نْ و اشْ حَ

الجان و  اإلِنْس  بِها  لِي  د  هَ يَشْ بْتَك  حَ امْ

تْمان كُ فيه  ادْ  فَ ما  بَّك  حُ تَم  نَكْ يتْ  جِ

ر اجَ اك يا الهَ وَ يرْ أهْ حْ لألسِ مَ فْ و اسْ عَ

ر ناحَ يف  بْسِ البْها  يبَة  هِ من  قَلْدَك  و 

ر وَاهَ بالجْ ــوم  ــرْگُ مَ لَّلْ  كَ امْ ــاجْ  تَ َوْ  أ

ــر ــه اتْجايَ لْتُ ــدْ فــي حُ ــرَّد و الزَّبَرْجَ بالزْمُ

نايَر ـــاگْ  تَ وح  ــــدُ دَبْ والَّ  ــــرَة  زَهْ أو 

ــر زَاهَ ــوم  النْجُ ــن  بِي ــوزاء  الجُ ــرْجْ  بَ أو 

ر اجَ اك يا الهَ وَ يرْ أهْ حْ لألسِ مَ فْ و اسْ عَ

دَايَر بِيكْ  وم  النْجُ ر  اعْساكَ و  الل  هْ كَ

ــر نايَ المْ و  ــلْيَات  الشِّ و  ــد  اعَ قَ المْ ــنْ  بِي

نايَر يج  ابْهِ ه  وكُ سُ حْ في  واقَد  ع  مَ الشْ و 

ر وَامَ رِير و الكْ ساوِي من الحْ رَّد في اكْ جَ امْ

ــر يَاتَ الكْ و  ــرْ  الطَّ و  ــبَابَة  الشَّ و  ــود  ابْعُ

ر اجَ اك يا الهَ وَ يرْ أهْ حْ لألسِ مَ فْ و اسْ عَ

رَايَر بالسْ ت  بُحَ تَم  نَكْ ما  لِي  ى  ابْقَ ما 

ر ضاهَ ريم  الغْ حال  ي  قِ شْ عَ ي  فِ نَخْ د  بَعْ
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اتْبان ه  الوْجَ في  رَتْها  فُ أصْ لْب  القَ ة  لِيعَ

ل دِيوَان ــمْ كُ ــة و انْتَ يلَ ــاب الحِ ــد ب أتْشَ

ســان تْباتْ نَعْ ــلِّي كَ تْسَ ك مَ الگَ انْتَ اخْ

زْيَان اك يا المَ فْ برْضَ طَ قْ و اعْ فَ نْ و اشْ حَ

ــيهان تاق شِ مْ من اعْ رْ ادْهَ ب دَهْ ــا الرّاكَ ي

يفان رُوف يا و حِ ما اتْخــافْ إيصادْفُوك اجْ

عان جْ الح شُ لْبُوك من السْ ما اتْخافْ إيسَ

وانْ وج ليك يَهْ حُ ــمْ نان السَّ رْعْ عْ ودْ سَ خُ

وان فْ رِي على الصَّ حافِي ما يَجْ الفارَسْ المْ

زْيَان اك يا المَ فْ برْضَ طَ قْ و اعْ فَ نْ و اشْ حَ

رْفان ــاطْ من العَ طَّ لَك خَ بَّر عن وَصْ ــا خَ م

كان ياك المْ ــرَق مــن ضْ اتْزُورْنِي حتى يَشْ

تَال هل ازْمان قُوا في المْ دْ ل ما قالُوا صَ كُ

حان ــر المْ بَ ــلْوَان مــن الَّ يَصْ ــغ سَ ــا بْلَ م

عــاك يَزْيان ــي امْ ــى يَبْدا حالِ ــرُوف حت اتْ

ــر االيمايَ و  ــت  بالنْعَ ــر  بَّ إيخَ اللْســان  و 

حايَر بِه  يت  ابْقِ و  رَامَك  اغْ ل  مْ حَ اتْقال 

ر ساهَ انْبات  دِيما  وَّشْ  تْشَ مَ رِي  خاطْ و 

ر اجَ اك يا الهَ وَ يرْ أهْ حْ لألسِ مَ فْ و اسْ عَ

غايَر ير  غِ فاك  يَكْ ــوادَك  اجْ راسْ  د  حَ

عاتَر بِيك  ودْ  إيعُ وبْ  رْكُ المَ اتْخافْ  ال  و 

امْساقَر شالْية  المْ ة  ومَ حُ في  بَطل  لْ  كُ

ر واعَ ب  هْ سَ وم  اتْخُ ق  مْ غُ في  ك  إيْلُوحَ ال 

ر ــناگَ ــات و الشْ ــوق الحاف وال إيْرَتْمــى فُ

ر اجَ اك يا الهَ وَ يرْ أهْ حْ لألسِ مَ فْ و اسْ عَ

ر يه ساحَ ي فْقِ وسِ لْبَك سُ يمْ إيْجَ كِ وال احْ

أتَر ابْهاك  من  ى  يَبْقَ ما  حتى  يبْ  اتْغِ و 

ــر عاشَ بِيــب وال أيْلُه امْ ــن احْ ــل الزِّي مايَ

ــر ــا ارْخــى ادْنانَ ــي م ــان اللِّ زْيَ والَّ ادْرَك مَ

ر عاك خاسَ دِي امْ عْ ى سَ حَ ر يَضْ د تَنْفَ بَعْ
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زْيَان اك يا المَ فْ برْضَ طَ قْ و اعْ فَ نْ و اشْ حَ

يوَان يَّة في هل الغِ فِ بْرَك دُونْ اخْ شــاعَ خَ

ــرْوان رْس آن شَ ــك الفُ لِ ــة مَ ولَ ــول صُ صُ

فان ــالَح لِيك وَصْ مام و ســايَر المْ أنْتَ أهْ

ــلْطان مان يا السُّ ــيَّ الرَّحْ لِ اك اعْ ــدَ إال اهْ

ــان سَ عــاك يالحَ ــت امْ إال اوْتِيــت و فَرَّطْ

زْيَان اك يا المَ فْ برْضَ طَ قْ و اعْ فَ نْ و اشْ حَ

ــان رْبْنا شَ ور غَ ــن ابْدُ ــا بِي ــك م حَ دْ دَرْت مَ

كان ــالَل المْ ــا هْ ــي ي ــوم زَرْتِينِ ــت يُ افْرَحْ

رَان جْ ــوس هَ يُ ــرَّبْتِينِي أكْ ــدْت يُوم شَ انْكَ

سان ــرُوط االحْ ة من اشْ فَّ ياك الوْفا و العَ

ــرُوط اإليمان ــا و النِّيَة من اشْ يَ ــاك الحْ ي

زْيَان اك يا المَ فْ برْضَ طَ قْ و اعْ فَ نْ و اشْ حَ

ك لســان يحَ دِ يا لِي من امْ ــا اللِّي ما يَعْ ي

ــودَان ورِي في بَلْد سُ ناوِي كُ ت أكْ حْ دَ لَوْ أمْ

ر اجَ اك يا الهَ وَ يرْ أهْ حْ لألسِ مَ فْ و اسْ عَ

جايَر لْب  ابْقَ فِيَّ  كامَك  احْ شاع  يفْ  كِ

ر ساكَ العْ و  يُوش  الجْ بين  ما  ر  قَيْصَ أو 

أَيَر الجْ و  زَال  الغْ و  بِي  الضْ و  هى  المْ و 

ر القاهَ يا  وَاه  لَجْ ودَك  ــدُ اصْ يف  سِ رُد 

باتَر يف  بْسِ ي  مِ سْ جَ تِي  مْ قَسَّ انْتَ  رى 

ر اجَ اك يا الهَ وَ يرْ أهْ حْ لألسِ مَ فْ و اسْ عَ

ر شاعَ ل  كُ الزِّين  يح  دِ بَمْ ر  خَ يَفْ يف  كِ

ر ساكَ ر  مْ خَ دُون  من  اللِّيلَة  دِيك  بَتْ  و 

ر يب گاطَ كِ ودِي اسْ دُ ي فُوق اخْ عِ و بات دَمْ

وافَر بْع  طَ لْب  الغُ د  بَعْ من  ة  ماحَ السْ و 

خايَر الدْ من  يَّة  يمِ كِ األَدَب  و  ب  سَ الحَ و 

ر اجَ اك يا الهَ وَ يرْ أهْ حْ لألسِ مَ فْ و اسْ عَ

ــر ــه األَجْ ــع لِيــك في لَ ــي يَطْ دابِ واشْ تَعْ

إيْكابَر حالْتِي  في  يل  بْخِ ون  إيْكُ د  بَعْ
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ام ردِيل في ذا االوْزَان جَ ت من العْ حْ دَ لَو امْ

بان ضْ ود غَ بَل في الغابَة حگُ ت أشْ حْ دَ لَوْ امْ

زْالَن وج من الغُ هُ مْ ر عَ ت في اقْفَ حْ دَ لَوْ امْ

ــتان ــا فاح كل بُسْ ــه م يبُ ــالم انْهِ و السْ

ر ما في اقْصايْدِي إيْناظَ هْ ي مَ ود ساخِ إيْعُ

ضافَر المْ و  النْياب  يبَة  هِ من  لَب  يَسْ

جاوَر امْ لِي  ود  يْعُ و  إيْسامَح  ر   فَ القْ في 

ر اهَ الطَّ النْبِي  لْ  هَ و  لْبَة  طُ و  يَاخ  للشْ

06 : يقال كذلك :  “ال سماحة ما عاد اهللا يا الهاجر“.

11 : يقال كذلك :  “... وال يبرَّدْها بحر بموجته الزاخر“. 
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ها تَرْفَدْ رى  اخْ و  ها  طْ اتْحَ ة  وجَ مُ

اجهدها على 

رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

ــوب رْگُ مَ ــي  انربِّ ــوم  ي كل  ــت  وَالفْ

رُوب الحْ يُــوْم 

ــا ه ــدْ ــرْصَ يَ ــــسْ  رَاي رْ  ــــدَ قْ ال  و 

ــي رَاتِ تَمْ مــن  قْ  ــفَ اشْ وَالَ 

ــي ــاتِ ــبَ ــمْ ـــم ب ـــعَ ــي انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ الــهْ ــة  ـوگَ تـُ ــي  ــيــنِ تــجِ و 

ــوب رْگُ عَ ــو  بُ ر  ــگَ لَشْ ــل  نَسْ ــنْ  م

ــي الفرجات امالعــب  فــي 

موج بَيْن  ما  ينَة  فِ اسْ رَام  الغْ مع  تْلي  مَ سيدي  يا  هو  و 

ها دْ ر وحَ غادْيَة في البَحْ

واتِي اجناحه  الذِي  يرْ  الطِّ ثَل  امْ

خى بمال ه رافة وال سْ دُ عْ بَر من الّ اعطاه سَ انُه يَصْ حَ علَى امْ

ــلَ  اللّيْ ــي  يات ــى  يمت ــيّ  عل ابطــى 

ــروج السُّ ــنْ  ي ومِ رْگُ مَ ــرَاتَة  بالسْ ــوع  لُ وْ مُ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

وب دُ مَ اللولة  يَاه  خاطْ

يع العاتِي ــجِ ة الشْ ه ضمَ مُّ انظَ

الغزال بصيادة  توَلَع  و  نَا  فَرْسْ ريح  هــزُّه  الّ  من  رى  آش 



النهار 310

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

ــى يتْربّ ــا  م ــا  الرْب ــرْ  ي طِ ــوم  معل

ـبـة رَغْ بـدون 

رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

دِي عْ سَ نيا  الدُ في  نِـي  خانـْ لكن 

ي خدّ ابسطت 

ــي ــاتِ ــبَ ــمْ ـــم ب ـــعَ ــي انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ الــهْ ــة  ـوگَ تـُ ــي  ــيــنِ تــجِ و 

ــة ــبّ ــحَ الــمْ ـــه  لُ انكتبت  ــو  ل

عن اوصال راحـة داتـي

ــاتِــي ــبَ ـــم  بــمْ ـــعَ ــي  انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ ــهْ ــة  ال ـوگَ ــي  تـُ ــيــنِ و تــجِ

دي قَصْ لــي  ــى  ــوفِ يُ ابْــغــى  وال 

وجناتـي من  كالمطر 

ــلَ اللّيْ ــي  يات ــى  يمت ــيّ  عل ابطــى 

البروج في  ن  كُ يَسْ ما  لْوِي  الخَ ى  فَ العْ ير  طِ سيدي  يا  هو  و 

تْبَة الكَ و  العزايم  بسر 

يحسابك ما ضربت خط ازناتي

كال اشْ لي  لْبه  جَ وال  اوصاله  عن  م  األسْ يقْ  قِ تَشْ بَرْنِي  اخْ وال 

ــلَ اللّيْ ــي  يات ــى  يمت ــيّ  عل ابطــى 

الغنُوج ــزَراتْ  خْ من  داتي  احــروف  وا  رَهفُ سيدي  يا  هو  و 

ي دِ من بعد شرفِي يا وَعْ

عاتي ــن تنعقد دَمْ و اتحوف منِي

الرجال بدواهي  تزلغ  المحبة  و  حد  من  يشفق  ما  القضا  و 
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رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

اه ابْهَ لِهْ  بْنِي  سَّ يَكَ لمن  نرضا 

يَرْضاه ين  حِ

رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

فل يَجْ الرّامي  يَال  اخْ من  الضبي 

ل فَ يَغْ لَيْسْ 

ــي ــاتِ ــبَ ــمْ ـــم ب ـــعَ ــي انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ الــهْ ــة  ـوگَ تـُ ــي  ــيــنِ تــجِ و 

ــهــاه ان و  ألمــــره  انْــســتــجــب 

ــي ــرُه نجالت ــر اتْنَظْ غي

ــي ــاتِ ــبَ ــمْ ـــم ب ـــعَ ــي انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ الــهْ ــة  ـوگَ تـُ ــي  ــيــنِ تــجِ و 

ــل ــــيَــــادُه يــتــخــتّ ـــــقْ صِ حَ

ــا اهديت اتقاتي بعد م

ــلَ اللَّيْ ــي  يات ــى  يمت ــيّ  عل ابطــى 

اخروج اعة  الطّ باب  عن  يلي  ما  مملوك  سيدي  يا  هو  و 

وْاله لمُ يطيع  الغالم  و 

ــي يات ــاً  وقت مــام  للْهُ ــعْ  انْبَايَ و 

ال مَ الجْ ي  بَاهِ لطاني  سُ اعليّ  ا  ارْضَ إال  وفْ  الشُ فيه  إيقدني 

ــلَ اللّيْ ــي  يات ــى  يمت ــيّ  عل ابطــى 

يْرُوج ه  قَنْصُ نْ  عَ شيقْ  العْ و  يْد  صَ الزّين  سيدي  يا  هو  و 

تَل قْ المَ باب  على  عاس 

طواتي ة البها خَ كلُّوا فــي اتْبَاعَ

جيت نتقدم ساعة خفت جيت نتوخر صبت اجوارحي اتقال
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رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

اعة يدبال و امنين ينجنى في السّ

ال العقّ على 

رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

االمة جميع  الــفــراق  اسباب  و 

اسالمة بـال 

ــي ــاتِ ــبَ ــمْ ـــم ب ـــعَ ــي انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ الــهْ ــة  ـوگَ تـُ ــي  ــيــنِ تــجِ و 

ــي االمــثــال ــن ف ــزّي ــكــداك ال ه

ــروا واتي ــاد بعــد كت ع

ــي ــاتِ ــبَ ــمْ ـــم ب ـــعَ ــي انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ الــهْ ــة  ـوگَ تـُ ــي  ــيــنِ تــجِ و 

زعــامــة و  ـــة  ـــرح ف أولـــــه 

ما لبســت توب إيواتي

ــلَ ــيْ الــلّ ــاتــي  ي يمتى  عــلــيّ  ابــطــى 

الخروج فــي  صاين  ه  ــدُّ ح مــا  الــنــوار  ســر  سيدي  يــا  هــو  و 

كيبسال تيهه  يكثر  غير 

ــي اتقات ــن  اخزي فــي  ــز  اليبري ــل  مث

ــردال ال على  سومه  يرخاص  عــزه  بعد  يكنز  كلما  هكدا 

ــلَ ــيْ الــلّ ــاتــي  ي يمتى  عــلــيّ  ابــطــى 

زوج بين  مــا  ــدة  ــلّ ال طيب  و  الــزهــو  ســر  سيدي  يــا  هــو  و 

اندامــة و  غصــة  أخــره  و 

اشــتاتي و  ــي  افرقت و  فقــدي  ســبَّتْ 

االفضال المة  تطيّح  و  الحتَايَل  توقّف  الدنيا  هيّ  هكداك 
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رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

ميزاني ــيّ  ل ــف  وق إال  عــاســى 

على امكاني

رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

حضرة نغنم  ساعة  كل  صبت  لو 

النّظرة ازهو 

ــي ــاتِ ــبَ ــمْ ـــم ب ـــعَ ــي انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ الــهْ ــة  ـوگَ تـُ ــي  ــيــنِ تــجِ و 

قرصاني الــغــنــايــم  جـــاب  و 

ــد لِه طــول احياتي عب

ــي ــاتِ ــبَ ــمْ ـــم ب ـــعَ ــي انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ الــهْ ــة  ـوگَ تـُ ــي  ــيــنِ تــجِ و 

الــخــمــرة ــوس  ــي ك و  بــالــبــهــا 

فــي اطبوع مــن حالّتي

ــلَ ــيْ الــلّ ــاتــي  ي يمتى  عــلــيّ  ابــطــى 

اللجوج غمق  في  ن  سْ الحُ ادرار  عن  انغوص  و  سيدي  يا  هو  و 

اني السّ البدر  ضو  تاگ  و 

ــي مقالت مــن  ــز  ع ــدي  عن وجهــه 

نور عقلي عندي في ابهاه نظرة ما يفيد قيمتها كيس من المال

ــلَ ــيْ الــلّ ــاتــي  ي يمتى  عــلــيّ  ابــطــى 

الفجوج انْحب  و  هبة  الصّ و  الزّين  نبغي  سيدي  يا  هو  و 

فرة السّ و  واقد  الشمع  و 

ــي مايات وا  إينشــدُ ــن  الزّي ــدور  ب و 

السجال و  عر  الشّ بيات  و  البراول  و  الكبّاحي  و  بالتواشح 
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رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

ضار تَخْ و  تزيان  بالروى  األرض  و 

ــد االخبار خُ

رْحاتِي فَ يَا  يدْ  عِ سْ ارِي  هَ
انْ لْ  ظَ

قال بشايَن  يوفِي  ِّــي  رَب لَبْ  نَطْ

الحلّة ذا  حافظ  يا  الحديت  فهم 

جاهك يعلى

ــي ــاتِ ــبَ ــمْ ـــم ب ـــعَ ــي انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ الــهْ ــة  ـوگَ تـُ ــي  ــيــنِ تــجِ و 

ــمــســرار ـــن ال ـــزّي هــكــداك ال

ليعاتي تنصــرف  ــاك  ي

ــي ــاتِ ــبَ ــمْ ـــم ب ـــعَ ــي انْ ــكِ ــالْ م

ــالَلْ الــهْ ــة  ـوگَ تـُ ــي  ــيــنِ تــجِ و 

ــا لــولــة ــه ــي ـــا ف ــة م ــي ــاف ص

ال اتخاف من الوشــاتي

ــلَ ــيْ الــلّ ــاتــي  ي يمتى  عــلــيّ  ابــطــى 

ادروج لطلوعه  يبني  العلو  راد  اللّي  و  سيدي  يا  هو  و 

الدينار في  اخالگه  راحــة 

ــي دات بمُ الحبيــب  ــى  عل ــرُوف  انْ و 

إينال الغنى  ابر  الصّ و  عاقل  لكل  إيفادة  مت  الصّ و  الصبر  و 

ــلَ ــيْ الــلّ ــاتــي  ي يمتى  عــلــيّ  ابــطــى 

الهموج همج  اتقاتل  بــاش  امْ  سَ الحُ ــدْ  خُ ياسيدي  هو  و 

ال ضْ الفُ النّاس  اتصيب  إال 

ــي ببيات افتخــر  و  الوصــال  أنشــد 

الهوال و  من الشر  تحضيك  صدرك غمدها  و  سيف  القصيدة  و 

انتهت القصيدة

مالحظة :  يوجد نصوص آخرين فيهم اختالف في ترتيب األبيات و األقسام.
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وِيتْ ــزْرَة انْكْ ــوفْ الخَ ــا اللِّي بْشُ أنَ

يتْ ــوَى و امْضِ ــي فنِيتْ بالهْ أنَا اللِّ

يتْ ــوَى اتَّرْمِ ــرْ الهْ ــا اللِّي في بَحْ أنَ

ــيتْ وَى قاسِ ــة الهْ ــي بلِيعَ ــا اللِّ أنَ

ــتْ ــرْ التِّيهــانَ روِي مْ ــي بخَ ــا اللِّ أنَ

يْث ــزَالْ أُمْ الغَ ــباتْنِي الغْ ــا اسْ أنَ

يتْ نْها و شفِ رْت في محاسَ ا نظَ لَمَّ

يتْ ب رضِ سْ مام و بالكَ يتْ الذْ ســعِ

يْتْ ــتْ الغِ ــت قُلْت لِها حبِّي قْ و نطَ

رِيتْ ــيقْ يلُوحْ التَمْ شِ رُوفْ على العْ

يتْ غِ ي وصْ ينْ جاوْبَتْنِي وَلْفِ في الحِ

يتْ دِ ــرُّوح اهْ ــق البْها لِك ال يا عاشَ

ــه اتُ كوَ ــل  النْوَاجَ ــارْ  نَ ــي  لْبِ گَ و 

ــه لِيعاتُ و  ــا  ف بالجْ ي  ــاكِ الشَّ ــا  أنَ

اتُه لَجَّ وم  تْخُ في  نِي  فْ جَ ى  مْضَ و 

ياته حْ في  رَام  الغْ قَيْسْ  ى  قاسَ ما 

اتُه صَّ غُ وم  مُ هْ عن  قَلْبِي  ى  مَ كْ و 

خوداتُه و  يلْنا  جِ عن  صالَتْ  من 

باتُه اسْ و  ال  مَ بالجْ لِي   قْ عَ تْ  لْكَ مَ

ــه دَاتُ فــي  رَاعْ  و  ــرِّي  ضَ تعافــى  و 

واتُه طْ ــتْ بَالبْهــا و خَ ــا مــن فَاقَ ي

اتُه صَّ ــه و غُ حايْنُ ــى بِيــك امْ يَنْسَ

ــه لُغاتُ و  ــانْها  بلْسَ ــي  لِ ــت  قالَ

يُغاتُوا حــال  ــل  كُ في  مثَالَك  و 
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يْث ــزَالْ أُمْ الغَ ــباتْنِي الغْ ــا اسْ أنَ

يتْ ــادْ نْكِ سَّ تِي و الحُ جْ هْ ــات مُ ن اهْ

يتْ ــرُورِي و زْهِ ــدْ اسْ زَال لَ ومــع الغْ

نِيتْ ــوقِي و جْ ها من شُ دْ ــتْ خَ قَبَّلْ

يِيتْ ــا و حْ رْهَ ــقْ تغُ اتْنِي بْرِي و ســقَ

يهــا الْتَقيت ام مــن يَدِّ ــدَ كاس المْ

خوداتُه و  يلْنا  جِ عن  صالَتْ  من 

رْجاتُه فُ لْ  بجُ لِي  مْ  انْعَ رْ  هْ الدَّ و 

اتُه لَدَّ و  و  الزْهُ يبْ  طِ نا  نَمْ اغْ و 

ماتُه يبْ نَسْ ي و طِ في ارْياضْ الباهِ

اتُه وَ نَشْ يبْ  طِ يق  رحِ لِيتْ  تَحْ اسْ و 

اتُه ــدَّ ــا و شَ ف ــينَا حــال الجْ و نْسِ

انتهت القصيدة
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تِي جْ هْ رى في مُ وَاكْ افْنَانِي و اسْ ي اهْ الْكِ َمَ أ

بَرْتِي يْن  العَ و  ــي  دَاجِ في  ول  نْجُ كَ انْبَاتْ 

ــي لْتِ عَ ــرْ  بْ الصَّ ــاه  يَ بَمْ ــرَّدْ  نْبَ ــا  م ــتْ  يِي اعْ

فَرْقْتِي نَار  رَّكْ  يْحَ و  كْ  ــدَ وَجْ رِيحْ  بْ  يْهَ و 

ازْيَارْتِي تُوفِي  انِي  لْطَ أَسُ ــارَكْ  عَ في  أنَا 

ــي تِ رَاحْ رُوحْ  ــا  ي ــي  نِ لَكْ مْ و 

ــتِــي ــعْ دَمْ مْ  ـــدَّ ال مثْل  ـــارة  تَ

ــي تِ لِيعْ ــار  نَ ــد  مَ تَخْ ــى  تَّ حَ

ــبْــتِــي ــحَ ــيَّ امْ ــلِ ــجْ ع ــي ــهِ اتْ

ايْتِي نَ عْ يــا  ــي  نِ ــدْ ــاگَ ــفَ تْ و 

ــاتِــي اوْقَ ـــوَاكْ  اهْ في  دَوَّزْتْ 

ــي دَاتِ ع  مَّ انْطَ ما  يِيت  اعْ و 

ــي اتِ اتْقَ ــتْ  بْ هَ ــكْ  لِي ــيدِي  سِ

ــي ــالتِ ــقْ ــا مُ ــيَ ــا ضْ رافـــة ي

يْهات هَ لْ  قَ اعْ والَ  ــة  رَاحَ صايَبْ  ما 

ات للدَّ ــرْ  ــوَاهَ اجْ لي  تَرمِي  ــارة  تَ و 

ابْرَات رَامْ  الغْ من  ايَا  ضَ اعْ ول  انْقُ و 

ــرَات الزَّفْ ــعْ  طَّ نْقَ كَ نِي  دْ ــاهَ اتْشَ و 

البْنَات ر  هَ بالقْ لِيكْ  وا  اعُ طَ ن  مَ يا 

ــتْ ــي ارْشِ و  ــيــكْ  فِ ــيــتْ  ــنِ افْ و 

ــتْ ــوِي ـــنْ اهْ ــا مَ ـــاكْ ي ـــرْضَ بَ

ــتْ ي ــدِ اهْ ــيــلَــك  لِ الـــــرُّوحْ  و 

ــتْ ــي ــنِ ـــبَّـــكْ افْ ــــي ابْـــحُ رانِ
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ــتِــي ــالَعْ اخْ فــي  ــنِــي  تــنَــادَمْ و 

ـــتِـــي دْرَگْ و  ـــي  ـــرْزاگِ م والّ 

لَّتِي مَ و  ــي  ديِــنِ ــم  ــوَاهُ اهْ و 

رْبْتِي غُ و  حالِي  مَن  قْ  فَ اشْ و 

ايْتِي نَ عْ يــا  ــي  نِ ــدْ ــاگَ ــفَ تْ و 

يَاتِي حْ و  ــورْتَــكْ  صُ ــيَــاتْ  احْ و 

عاتِي مانـع  ــاك  ــفَ اجْ ــوَى  سِ

ــرَاتِــي تَــمْ و  ــي  ــاوْتِ ــقَ اشْ مــن 

ــي اتِ إيْوَ ــحْ  ي ــلـِ للْمْ ــه  التِّي و 

ــتِــي ــاعْ طَ ــم  ــجَ الــعَ ـــنْ  زِي و 

اتْ طاسَ ورْتَكْ  صُ زِينْ  لَى  عْ بْ  نْكُ و 

اتْ الوشَ دَى  العْ رْ  اعْساكَ بِيكْ  زَم  نَهْ

ــات تْنَ ــبَّة الفَ ــنْ سَ ــرَة فــي الزِّي النَّظْ

ــات ارْشَ رَاقْ  الفْ من  ــي  دَاتِ الَك  بوصَ

البْنَات ر  هَ بالقْ لِيكْ  وا  اعُ طَ ن  مَ يا 

ــات ــعَ ــنْ ـــبْ يُ ـــيْ ــكْ عَ ــي ــافِ م

ــات ـــا فَ ـــلْ مَ ــي كُ ــى ف ــسَّ نَ

ــات ــت ــــــنْ ف يـــــتْ زِي ـــــوِ اهْ

ــات ـهَّ بـَ ــيــق  ـشِ اعْ ــي  اللِّ و 

الَت ــهْ ــد الشَّ بِيَّ ــا اعْ ــن أن وا بِي دُ ــهْ شَ

ازْيَارْتِي تُوفِي  بُوبِي  حْ مَ يا  ار  انْهَ من  وَاشْ 

الْتِي مَ احْ علَى  يفْ  سِ أنَّك  كَ بِيكْ  ولْ  انْصُ و 

رُقْتِي طْ بْتُهم  محَ و  ن  اسَ حَ المْ في  رُوم  غْ مَ

ــي تِ دْ مُ ــنْ  الزِّي ر  ــدْ بَ ــا  ي ــول  تطُ ال  هللا 

ازْيَارْتِي تُوفِي  انِي  لْطَ أَسُ ــارَكْ  عَ في  أنَا 

تِي اوْالَعْ علَى  رَابْ  العْ زَينْ  تْ  قْ شَ عْ أنا  و 
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ــي نْتِ ــا جَ مَ ــي هُ افِ ــاضْ الصَّ ودْ و البْيَ ــدُ الخْ

رْتِي غُ ي  ضِ نَحْ رَّة  الغُ وسْ  مُ اشْ من  يِيتْ  اعْ

ــي يتِ دِ اهْ ــي  منِ ــل  بَ تَقْ ــي  غزَالِ ــا  يَ هللاِ 

ازْيَارْتِي تُوفِي  انِي  لْطَ أَسُ ــارَكْ  عَ في  أنَا 

تِي اعْ سَ فِيك  تَنّى  نَسْ اقِي  مَ احْ نْ  مَ َنَا  وأ

رْقْتِي فُ يرْ  غِ ــدْ  رَايَ ما  نَافَر  يرْ  دِ حْ أنْــتَ  و 

رْبْتِي كُ ي  جِ تَفْ ــفْ  ــرَاشَ امْ و 

لْتِي عَ ونْ  انْصُ ارْ  فَ االشْ نْ  مَ و 

يْتِي جِ اسْ في  لِي  وَضْ  تفَ و 

ايْتِي نَ عْ يــا  ــي  نِ ــدْ ــاگَ ــفَ تْ و 

ــنَــاتِــي اخْ ــلْ  كُ ــتْ  ــوِي اهْ إِال 

ــي بْيَاتِ فــي  ــا  البْهَ ــدْ  جَّ نمَ و 

نَاتِي عْ مَ في  ــولْ  جُ و  ى  غَ اصْ

ــكاتِي فــاك طــال اسْ ــى اجْ علَ

ــي تِ اعْ مَ اجْ ــي  تَبْغِ ــكْ  نَّ نضَ و 

تِي احْ سَ في  ة  لْطَ خُ كْ  نْدَ ماعَ

الت يقْ احْ قِ ة من العْ يفَ فِ ر في الشْ وهَ جُ

بلَنْزَات ــقْ  ــايَ فَ ــدْ  الــقَ رِيــتْ  تَّى  حَ

ات مَ قْ  اشَ عَ ال  الوْصَ من  رُوحْ  يِي  واحْ

البْنَات ر  هَ بالقْ لِيكْ  وا  اعُ طَ ن  مَ يا 

ــوتْ ــهُ ــتْ ــقْ هَ ــي ــشِ ــــي اعْ رَانِ

الــيَــاقُــوت ــوا  ـبْــسُ ـلـَ نـَ و 

ــوتْ ــبُ ــتْ ــمَ ال ــــا  ــــرَزْهَ اطْ و 

ــوت ـــتْ لــلْــمُ ـــرَفْ ــى اشْ ــتَّ حَ

ــات تْبَ و  ــا  البْهَ ــل  امَ كَ ــا  ي ــي  نِ تْجِ و 

ــات بَ امْ ــرْ  ي ابْغِ ــي  اتْجِ ــي  تِينِ جِ إال 
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تِي لْطْ خُ ـــاعْ  گَ ــرَّبْــتِــي  قَ مــا 

ــي الْتِ ــمْ حَ ي ــى ضِ ــر عل بَ و نَصْ

ــات لِيعَ ــي  اتْزِدْنِ ــي  انِ بَلْعَ ــي  اتْجِ و 

تَات اشْ ودْ  ايْعُ رِي  اطْ خَ وفَكْ  انْشُ يرْ  غِ

تِي وْ هَ نَى اشْ تَّى تَفْ ي حَ رْضِ بْتْ فِيكْ غَ ما صَ

يْتِي كِ بْــرَاتْ  و  نَــارِي  دَت  مْ خَ ول  انْقُ تَّى  حَ

انتهت القصيدة

07 : يقال كذلك :  “دوزت في ابهاك اوقاتي“. 

20 : يقال كذلك :  “اجواهر تنبى من الشفوف احالت“.



321حجوبة

 

01

02

03

04

05

06

ــة ــد التُّوبَ ــه بَعْ يبْتُ ــلَبْ هِ ــه و سْ بِيبُ ــرَامْ احْ ــه اغْ بُ دْ ــي عَ ــرْ اللِّ ي ــفْ ايْدِ ي كِ

ــبْ بِي اطْ ــه  مالِي ــوَى  الهْ ــرْ  ضَ و  ــه  بُّ بِطُ ام  ــقَ اسْ ل  كُ

ــة وبَ تْعُ مَ ه  ــيدُ سِ ــبْ  بحُ ــه  دَاتُ ارَح  ــوَ جْ و  ــة  نَ حْ امَّ ــه  الَگُ اخْ ــنْ  الزِّي ــدْ  بْ عَ

ــبْ ي وجِ ــاسْ  قِيَّ ــي  رَامِ ــحْ  لِي المْ و  ايْشــارَة  ــيقْ  شِ العْ

ــة يُوبَ عْ ــه المَ ــحْ عــن افْعالُ ــه و يْصافَ بْلُ ــيقْ ايْقَ شِ ــنْ للعْ ــا دَارْ الزِّي كل مّ

ــب ي دِ تَكْ فِيهــا  ــا  م ة  ــدَ نَافْ و  ــة  بُولُ قْ مَ ــه  تُ لَمْ كْ و 

وبَة غُ مَشْ ه  يدُ سِ بْ  بحُ الَقُه  اخْ حات  اضْ و  ضا  القْ صادَفْ  اللِّي  وْن  عَ نْ  سَ يَحْ

اه قْرِيب ــدَ ــاهْ احْ فْ و م شــانْ الهَ طْ ــو عَ يــف اللِّي هُ كِ

وبَة جُّ فارَتْ ورْقْتُه يا حَ مْ لُونُه و اصْ يْطَ اك اتْحَ وَ الْ اللِّي اهْ نْ حَ ي مَ قِ فْ شَ

ــبْ بِي احْ ان  كَ ــا  م ــكْ  وْضَ عَ دُون  ــي  قِّ تْحَ و  ــي  لْمِ تْعَ

وبَة سُ حْ نْدِي مَ مْ من اوْقاتْ عَ مْ من يُومْ و كَ رْ و كَ هَ مْ من شْ مْ من عامْ و كَ كَ

ــبْ ي الوْجِ ــك  يَالَ اخْ ر  ــدْ بَ ــوعْ  لُ اطْ ــى  نَتْرَجَّ كَ ــا  وان
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وبَة رْهُ المَ ساسْ  االحْ ذَا  ابْهاكْ  في  تَّعْ  انْمَ بَرْتْ  اجْ ما  وَاك  اهْ وزْ  انْدُ بْت  صَ ما 

رِيبْ تَقْ لِــي  ــتِــي  رَمْ ما  ارْضـــاكْ  نِّي  عَ تِي  دْ بَعَّ ما 

وبَة تْعُ مَ ســارَتْ  ـــوَاكْ  اهْ من  ـي  دَاتـِ ــا  وانَ نْيَة  هَ امْ ــوالْتِــي  مُ يا  ــتِ  أنْ

بتَأْدِيب ــازْ  فَ الَّ  من  لِيحْ  المْ في  قْ  شَ يَعْ اللِّي  وِيــحْ 

ــة بُوبَ حْ المَ ــبْ  لْ قَ ارْطــابْ  ــي  نِّ عَ اتِي  دَ ــعْ سَ ــا  ي ــول  انْقُ ــى  تَّ حَ ــي  نِّينِ أتْمَ

ــبْ رِي التَّقْ ــد  بَعْ مــن  ــا  ف الجْ و  للتِّهــانْ  ــي  لِّ تْوَ و 

وبَة جُّ فارَتْ ورْقْتُه يا حَ مْ لُونُه و اصْ يْطَ اك اتْحَ وَ الْ اللِّي اهْ نْ حَ ي مَ قِ فْ شَ

ــبْ بِي احْ ان  كَ ــا  م ــكْ  وْضَ عَ دُون  ــي  قِّ تْحَ و  ــي  لْمِ تْعَ

ــة نُوبَ ر  ــهْ شَ ل  كُ عــاكْ  امْ ــي  ياوَلْفِ ــي  ينِ فِ تَكْ ــد  تْقَ ــزُّورَة  ال ــتْ  بْ صَ ــوْ  ألَ

ارْقِيبْ ــرَّازْ  حَ ايْكودَك  ال  و  ــي  واشِ لَــكْ  نْ  طَ يَفْ ما 

وبَة سُ كْ مَ ــي  دَاتِ لك  ــرُّوحْ  ال ــوتْ  قُ يا  ي  رْضِ غَ دُون  بْرَة  صَ نَّكْ  عَ لِي  ما 

ــبْ ارْقِي و  د  شــاهَ ــي  رَبِّ انْفــاق  ــا  فِيهَ ــا  م ــة  بَّ حَ المْ

وبَة وْهُ مَ ن  حاسَ المْ من  يَة  جِ اشْ فِيك  يبَة  اوْجِ يَة  باهْ رَة  ــدْ عَ ثْلَكْ  مَ ما 

ــبْ يْ الغِ ــالَّمْ  عَ وَدَّكْ  مــال  الجْ و  ــي  افْ الصَّ ــنْ  بالزِّي
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ــة وبَ وْصُ مَ ــة  يفَ ارْهِ ــي  تِ جْ هْ مُ ــي  لِ ــرَك  يَتْ كَ ه  دُ انْشــاهْ إال  ــون  اللُّ داك 

ــبْ ي جِ فــي  ــة  يَّ ضِ حْ مَ ــة  نَ صْ حَ امْ ــرَّة  حُ ــه  وتَ يَقُ كَ

وبَة جُّ فارَتْ ورْقْتُه يا حَ مْ لُونُه و اصْ يْطَ اك اتْحَ وَ الْ اللِّي اهْ نْ حَ ي مَ قِ فْ شَ

ــبْ بِي احْ ان  كَ ــا  م ــكْ  وْضَ عَ دُون  ــي  قِّ تْحَ و  ــي  لْمِ تْعَ

وبَة نْكُ مَ ل  وَاخَ الدْ و  فارْ  اصْ ه  الوَجْ لُونْ  البْها  رَارَة  سْ مَ يا  كْ  شَ وَحْ من 

رِيبْ تَجْ لُــه  فايَتْ  والَ  ــوَى  كْ الَّ  من  رْنِــي  ــدَ يَــعْ ما 

وبَة ارْطُ فيه  تَنْزَرع  وبْ  ــدُ ايْ ودْ  لْمُ الجَ لْد  لِصَ يتِي  اقْصِ يتْ  كِ احْ كانْ  لَوْ 

ــبْ ــال ايْرِي بَ خْ الجْ ــي لشــامَ يْتِ ــتْ قْصِ ي كِ ــو كان احْ ل

ــة زْرُوبَ مَ ــه  وَاجُ امْ ــن  رَاتَ بفْ ــوَّل  هُ مْ ــر  للبَحْ ــي  يْتِ اقْصِ ــتْ  ي كِ احْ كان  ــو  ل

ــب ي ــع بالتَّرْطِ ة اقْســاوْتُه تَرْجَ ــاعَ نْ فــي السَّ ــكَّ يَتْسَ

وبَة صُ خْ مَ ــه  ادْوَاحُ اوَل  دَ بجْ رَف  زَخْ امْ لرَوضْ  يْتِي  اقْصِ يتْ  كِ احْ كان  لو 

ــبْ ي دِ بالتَّجْ ــر  فَ تَظْ ــه  تْرَبْتُ و  ــه  انُ صَ اغْ وَرْق  ــقُط  يَسْ

وبَة جُّ فارَتْ ورْقْتُه يا حَ مْ لُونُه و اصْ يْطَ اك اتْحَ وَ الْ اللِّي اهْ نْ حَ ي مَ قِ فْ شَ

ــبْ بِي احْ ان  كَ ــا  م ــكْ  وْضَ عَ دُون  ــي  قِّ تْحَ و  ــي  لْمِ تْعَ
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رُوبَة غْ مَ نَكْ  سْ حُ وسْ  مُ شْ ى  حَ تَضْ قَبْالً  رَة  دْ العَ يا  كْ  ايَّامَ و  زَهْ ي  نْمِ غَ

ــنِيبْ ــر اشْ ــو ثَغْ ــا بُ ــرَبْ ي ــتْ العْ ــي قالَ ــي تُرْحامِ مِ رَحْ

ــة لُوبَ طْ رَة مَ ــدْ ــا العَ ــوَان ي ي ــل الغِ ــودِي ألهْ ــا تْعُ ــاك م ــنَك و ابْهَ سْ الَ حُ ــوْ لَ

ــب ي التَّرْتـِ و  ــا  ن عْ المَ و  ــاتْ  بالتْـب ــرِي  تـظـفْ ــازال  م

ــة لُوبَ غْ مَ ارَم  ــوَ العْ ــة  باشَ ــا  ي ــك  امَ قدَّ ــا  يلْنَ جِ ــات  بْنَ فــي  ــة  يبَ اوْجِ كل 

يبْ ل و اتْغِ جَ كْ تَخْ هَ ن ابْهاها في نُورْ وَجْ سْ سْ الحُ مْ شَ

ــة وبَ دُ هْ المَ ار  ــفَ بالشْ ــي  دَاتِ ــي  تِ رَحْ جْ و  ــرِي  خاطْ و  ــي  لِ قْ عَ ــي  لِ ــلَبْتِي  اسْ

يبْ ــغِ يتْ اشْ حِ دك و اضْ يقْ خَ ــقِ ي من اشْ رْحِ رْ جَ گَ و اتَعْ

وبَة جُّ فارَتْ ورْقْتُه يا حَ مْ لُونُه و اصْ يْطَ اك اتْحَ وَ الْ اللِّي اهْ نْ حَ ي مَ قِ فْ شَ

ــبْ بِي احْ ان  كَ ــا  م ــكْ  وْضَ عَ دُون  ــي  قِّ تْحَ و  ــي  لْمِ تْعَ

وبَة جُ ــرْ اعْ ثِي فــاك الكْ ــيَّ مــن اجْ ــرَتْ ل هْ ــا دُرَّة البْهــا ضَ ســانَكْ ي بعــد احْ

لِيبْ ــرُوه اطْ كْ ــعْ مَ ــبْ يَرْجَ بِي ســابْ الحْ ــا نَحْ ــرِي م مْ عَ

ــة وبَ دُ مَ ــا  دِيمَ ــا  عاي امْ ــي  نْتِ كُ ــي  ينِ يَبْغِ ــرَكْ  اطْ خَ كان  ــنْ  نَايَ امْ ــانْ  ازْمَ

يب انْغِ وَقْتْ  ي  تْرَاجِ و  اي  تَهَ تَشْ يتِي  حِ اضْ اليُومْ  و 
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انتهت القصيدة

04 : يقال كذلك :  “بحب ولفة منشوبة...“. 

14 : يقال كذلك :  “مرهوبة“ عوض “موصوبة“.

29 : يقال كذلك :  “من يمحي االشيات اللّي فوق اجبينه بقالم المقادر مكتوبة“.

28

29

وبَة قُ اعْ من  ايْخافْ  ما  ــرْ  هْ الــدَّ حال  ــوَ  هُ ا  دَ كْ هَ و  نْيَا  الدَ هيّ  هــادي 

رِيبْ اغْ األوْطانْ  في  ونْ  يْكُ من  رَك  يَدْ ولَة  صُ من  واشْ 

ــة تُوبَ كْ مَ ــادَر  قَ المْ و  ــي  بِينِ جْ ــي  فِ ر  ــطَّ امْسَ ــنْ  الَيَ ــيَات  اشْ ل  كُ رْ  ــدَّ قَ المْ

ــبْ رِي اقْ يَرْجــاهْ  لمــن  ــمْ  رِي الكْ اهللا  ــفْ  لُطْ ــن  الكِ
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لْطانِي أَسُ بِيك  افْنِيت  انا  و  بَّكْ  إيْحَ اك  الْقَ مَن  يع  مِ جْ و 

نانِي يم قَلْبِي و اكْ مِ نُوا في اصْ عْ يُونَك إيْطَ فار اعْ َمَن اشْ أ

اتْمانِي ن  عَ للطْ ــح  رُمْ والّ  صــارِي  والّ  م  ـــالَ اعْ والّ 

وانِي اهْ ان  كَ لَوْ  الَك  الفْ الَل  اهْ وِيت  اهْ الزِّينْ  يا  كان  لَوْ 

تَانِي بُسْ زَيَّل  غْ يا  ان  التِّيهَ من  ــزَّاكْ  يَ يقْ  شِ العْ زُورْ 

شانِي لِي  تِ  ارْفَعْ إالَ  رَبِّي  شانَك  يَرْفَع  الَحْ  المْ بِينْ 

ــزْالَن الغُ ــيد  لسِ ــت  قُلْ

ــان ــسَ ــن الــحَ ــيْ ـــا عَ أيَ

البَان يب  قْطِ ــدْ  قَ يــا 

ـــزْالَن ـــغُ ــــــرَّاض ال َعَ أ

ـيَـان العْ ــــل  أَدَابـَ رُوفْ 

سان االحْ ايَا  معَ ل  افْعَ و 

ــة فَتْنَ ين  ــقِ للعاشْ ــك  بَّ حُ ــن  َمَ أ

نَة الوَجْ على  رْدَات  ــوَ بْ صال  َمَن  أ

نَّة جَ ارْيَــاض  في  ــه  ادْوَاحُ بِين  ما 

نَّة حَ امْ ي  مالْكِ يا  قَلْبَك  في  ما 

ــة و زِينَة
رْقَ ــن معَ بِي ــو حاجْ ــا بُ ي

نَى ــمْ بِيــك يَعْ رِي ــيَّ الكْ ــى بِ نَ و اعْ
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ــمـان للرَّحْ ــكـايَ  وشْ

ــان يَ ــدْ للعَ ــع  ــمَ تَسْ ال 

ــان ــسَ ـــأَدَّب لــلْــحَ ـــتْ نَ

ـيَـان العْ ــــل  أَدَابـَ رُوفْ 

ـــان ـــوَرْش ال نَــــاح  إال 

االغْصان ــتْ  مــاسَ وإال 

ــرَان ــهْ ــا الــبــايَــتْ سَ أن

ــان كَ و  ــرْ  ــي سِ ــنِــي  لــكِّ

نا نَهْ اقْرِيبْ  في  و  بِيك  نِي  عْ مَ يَجْ

ينَا ي كالَم شْ لَو قالُوا لك فِينَا شِ

ــا نَ ــب نَفْ ــى انْحَ ــه حت ــعْ لُ و انْبَايَ

ــة و زِينَة
رْقَ ــن معَ بِي ــو حاجْ ــا بُ ي

نَة حْ لْ مَ ى بكُ كَ صانُه و اشْ فُوقْ اغْ

نَّا غَ وَاح  الدْ في  لِيها  اعْ ير  الطِّ و 

نَة عْ طَ مأة  قَلْبِي  في  اللِّي  وانَا 

ــا لِينَ ــم  يبْهُ اتْجِ ــام  االيَّ ــة  باقْيَ

يَانِي بَعْ ر  نَنْظَ ير  غِ فِيك  قصدِي  ما  زَالِي  غْ يا  اهللا  و 

ربّاني طبعي  اتشوف  واجي  أولفي  اكالمهم  خلّي 

انِي يوَ غِ هذا  ــوَان  اهْ عليَّ  علِيك  عاب  اصْ ما  يع  مِ جْ و 

تَانِي بُسْ زَيَّل  غْ يا  ان  التِّيهَ من  ــزَّاكْ  يَ يقْ  شِ العْ زُورْ 

حانِي ــد تَمْ ــا الزَّايَ ــا بالتِّيه ي ــى ان ــي حت تِ ي بْلِيعْ ــكِ نَشْ

رَانِي جْ هَ الزَّايَد  يا  اك  ابْهَ شْ  وَحْ من  قَلْبِي  وع  ادْمُ سالُوا 

يَانِي دْ ايَع عَ يُوف يا الطَّ رَك من سْ فْ اد ما في شَ دَ و على اعْ

الغانِي هللاّ  يل  مِ الجْ و  يبُه  إيصِ ير  خِ ي  شِ دَار  اللِّي  و 
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تَانِي بُسْ زَيَّل  غْ يا  ان  التِّيهَ من  ــزَّاكْ  يَ يقْ  شِ العْ زُورْ 

لِيمانِي اسْ لك  مُ بِيك  يْنَال  و  الياقُوت  و  بالتْبَر  ر  فَ يَظْ

انِي دِيوَ اتْخالَف  ما  نُوك  جْ يشَ كان  لو  بْتِي  حَ امْ على  و 

كانِي لمْ ف  طَ تَعْ ة  اعَ سَ كل  و  ار  انْهَ كل  انْرَاقْبَك  هانِي 

انِي وَ اكْ و  دَّك  خَ وَاه  اكْ ما  اللِّي  ال  الخَ داك  عار  في  أنا 

تَانِي بُسْ زَيَّل  غْ يا  ان  التِّيهَ من  ــزَّاكْ  يَ يقْ  شِ العْ زُورْ 

انِي ابْدَ يَاوْا  يَحْ بكاس  لِيَّ  اعْ ود  جُ وفَك  فُ كْ من  هللاّ 

رْد القانِي يقْ و الوَ قِ ر و العْ وهَ اك من الجُ ان من انْشَ بْحَ سُ

ـيَـان العْ ــــل  أَدَابـَ رُوفْ 

ـطان ـلـْ السُّ يـل  ـلـِ هْ أتـَ

ـوَان ــلـْ سَ ــوا  نْمُ انْغَ زُور 

ــان ــبَ أمـــــادْرَى كــان اتْ

ــان يَ قْ العُ ــل  ثِي امْ ــدْ  خَ

ـيَـان العْ ــــل  أَدَابـَ رُوفْ 

ــان ــيَ ات لْ ــا بُــــوزَنْــــدَ ي

ــان ــزْيَ ــبْ يــا مَ ــضَ ــغْ التَ

ــة و زِينَة
رْقَ ــن معَ بِي ــو حاجْ ــا بُ ي

نَا الغْ حازْ  ه  لبْساطُ حــازَكْ  من 

نَة سْ حَ ـودْالَل  بـُ يا  فيَّ  لْ  مَ عْ و 

زْنَة مُ نَاه  اسْ في  ساتُه  اكْ ر  أبَــدْ

تدنا تِي  جْ هْ لمُ ام  سَ احْ ار  فَ اشْ و 

ــة و زِينَة
رْقَ ــن معَ بِي ــو حاجْ ــا بُ ي

ــرْ لِيْنَة رِي ات مــن الحْ جَّ دَ ــل امْ مثَ

نَّا ــو انْجــال عَ ســامَح بَرْضــاك ابُ
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ــنَّــان ـــا مَ يــــارَبِّــــي ي

ــان رْجَ المَ ســلُوك  ــود  خُ

نَّة مَ ــالل  الــجْ ذا  يا  ــيَّ  ــلِ اعْ من 

ــى نَ عْ ــأة مَ ــة فيهــا م يقَ قِ كل اعْ

انْسانِي و  بُّه  حُ يتْ  انْسِ الَّ  من  بَزْيَارَة  اليْلِي  اعْ ي  فِ تَشْ

انِي السَّ ل  بالوَصْ يق  شِ العْ قَلْب  رْ  تْبَشَّ و  للبْها  يد  جِ تَمْ

انتهت القصيدة

06 : يقال كذلك :  “دير امعايا االحسان“. 

مالحظة :  في بعض جهات المغرب يستعمل البيت 06 “افعل امعايا االحسان“ كحربة للقصيدة.
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ــادَة ــنَ ــارْ اهْ ــفَ بــشْ

ـــرَادَة اسْ ــونْ  ــيُ اعْ و 

ــــرَّادَة ــي طَ ــنِ ــعْ نَ

ــادَة ــگ امْ ال ـــــدَّ قُ

ــتَـادَة ــغْ مُ دَازَتْ 

ـــادَة ـــة نَـــفَّ ـــرْبَ حَ

ــادَة بِإيـــفَ ــرْ  فَ نَظْ

ـتْــزَادَى ــي يـَ ــرْحِ فَ

ـــــرَّادَة ـــــي شَ دَامِ

اوْرَادَة ودْ  ـــــدُ بخْ

ادَة ــــدَّ ــــارَتْ جَ سَ

ــيَــادَة اسْ و  ــة  ــرْمَ حُ

يد دِ جْ ي  رْحِ ابْجُ تْ  رَحْ لُونِي  لْخْ خَ

ــود ــة سُ ــرِيــقَ ــبِــيــنْ فــي تَــعْ ــجْ حَ

يدْ عِ ـومْ  يـُ ــا  أنْــبَ ــحْ  ــرُمْ كَ ــا  هَ ــدْ قَ

ــودْ ــوْعُ ــرْبْ الــمَ ــحَ ــارْ ال ــهَ ــي انْ فِ

ــد ي دِ الحْ ــهْ  ي طِ تَعْ كَ ــا  اه الْقَ ــنْ  مَ

ود ـــرَقْ الــبْــدُ ـــيَـــخْ ــهــا كَ ــمْ سَ

انْرِيدْ اللِّي  دِيكْ  لِي  فْ  طَ تَعْ نِينْ  امْ

ود سُ الحْ و  ــبــان  الــرَّقْ فــي  ــد  ضَ

يدْ عِ ي اسْ يدِ الِي سِ ورْ الوَ يتْ شُ القِ

ــودْ ــقُ ــفْ مَ ــنْــهــا  مَ ــي  ــلِ ــقْ عَ رَاحْ 

يدْ عِ السْ بْ  طْ القُ دَاك  زَارَتْ  نِينْ  امْ

ــود الجُ ــر  بَحْ ــة  نَايَ العْ ــفْ  هْ كَ
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ـــيَّـــادَة ــي فَ ــنِ ــعْ نَ

ــادَة ــيَّ ــرْ سِ ــهَ ــظْ تَ

ـــادَة ــيــرْ ازْي ــنْ غِ مَ

العادَة بِيل  اسْ في 

ـــــادَة ــــــارِي وقَّ نَ

ـــادَة ـــفَّ ـــــرَّة نَ حُ

ـــــرَّادَة ـــــي شَ دَامِ

اوْرَادَة ودْ  ـــــدُ بخْ

ادَة ــــوَّ ــــوعَ فــي بُ

ــادَى نَتْف ــي  ـرْضِ غَ

ـــــرَّادَة ـــلَـــى غَ وعْ

ادَة ـــدَ رَجْ ـيْـلِي  خَ

ا ـــذَ ــا هَ قـــالَـــتْ ي

ــمْ االيــــرَادَة ــلَّ سَ

ــادَى ــم ــتْ ــك تَ ــالَ بَ

ـــادَة ـــشَّ رانِـــــي نَ

رِيد جْ في  ة  دَ حْ مَ كَ تْ  تَاگَ نِينْ  امْ

ــود ــهُ اشْ ــان  ــب ــرُّقْ ال على  دَارَتْ 

يد دِ اشْ ادْخالِي  يمْ  مِ صْ في  بْها  حُ

بُود جْ مَ ابْهاها  ــنْ  ــسْ حُ يفْ  سِ

ــد اتْبِي ــا  م الَة  ــعَّ شَ شــايَا  احْ فــي 

ــود ــزْنُ مَ ــا  ــارْه ــم اجْ و  ـة  گــادْيـَ

يدْ عِ ي اسْ يدِ الِي سِ ورْ الوَ يتْ شُ القِ

ــودْ ــقُ ــفْ مَ ــنْــهــا  مَ ــي  ــلِ ــقْ عَ رَاحْ 

ــد ي اوكِ ــرِي  نَجْ كَ ــا  وانَ تْهــا  قْ الْحَ

ــود ـقُ فْ مَ ــي  تْـنِ رْكَ تـَ ــي  اللّ مــع 

ــد ي قِ الحْ ــبْ  لْ بالقَ ــا  وانَ يتْهــا  القِ

ــنُــود الــهْ ـــرَقْ  تَـــخْ ـــوارَم  الـــصْ و 

يد انْكِ ى  حَ تَضْ ال  عــلِــيَّ  ــدْ  بَــعَّ

ــرُود ــطْ ــي مَ ــشِ ــك ال تَــمْ ــيــرْ لَ خْ

ــيد بالنْشِ كْ  لســانـَ ــكْ  وِي غْ يـَ أو 

ــود ــوْجُ مَ ــدِي  ــنِ عَ ــي  ــرُوبِ ــعْ ال و 



333دامي شرّادة

15

16

17

18

19

20

21

22

ـــــرَّادَة ـــــي شَ دَامِ

اوْرَادَة ودْ  ـــــدُ بخْ

ـــأَدَّى ــي تَـــتْ ــوفِ خُ

ـــرَادَة رايْــــسْ الـــفْ

الـعـادَة ـت  فْ خالـَ

سادَة حْ ـــومْ المَ القُ

ازْيــــادَة رَدْتْ  ــا  م

ــادَى نَ ــنْ  مَ عْ  مَ نَسْ

ــلَــكْ يَــتْــهــادَى ــثْ مَ

ــعــادَى ــتْ حــاشــا تَ

ـــــرَّادَة ـــــي شَ دَامِ

اوْرَادَة ودْ  ـــــدُ بخْ

ـــــــادَة وكَّ زَادَتْ 

ــادَى ن ــــرُورِي  اسْ و 

كادَة انـْ ـرْ  ـجْ الهَ و 

ادَة إيفَ ــل  الــوَصْ و 

يدْ عِ ي اسْ يدِ الِي سِ ورْ الوَ يتْ شُ القِ

ــودْ ــقُ ــفْ مَ ــنْــهــا  مَ ــي  ــلِ ــقْ عَ رَاحْ 

يد الرْشِ ل  قْ العَ ــوالَتْ  مُ لِي  قالَتْ 

ود ـــدُ ـــخْ ـر ال ــة نــايـْ ــبَ ــي ــوْجِ ال

انْرِيد الَّ  شَ ينِي  بِعِ تْ  فْ شَ نِينْ  أمْ

ود صُ قْ مَ ــوا  ــغُ بَــلْ مــا  ــم  ــهُ ويــحْ

يد الوْصِ دَاك  في  لِي  لَتْ  دَخْ نِين  امْ

ــبُــود ــعْ الــمَ اهللا  ــــرَعْ  شْ قــال  و 

يد ــو بْعِ ــمَك ماهُ ــقْ رَسْ ــا العاشَ ي

ــود ــوْجُ ــوَّل مَ ــعَ ـــونْ مْ ــرْ كُ ــي غِ

يدْ عِ ي اسْ يدِ الِي سِ ورْ الوَ يتْ شُ القِ

ــودْ ــقُ ــفْ مَ ــنْــهــا  مَ ــي  ــلِ ــقْ عَ رَاحْ 

افْرِيد فِيها  ي  قِ شْ عَ رْفَتْ  عَ نِينْ  امْ

ود ــدُ ــحْ مَ ــيــجــالُــه  مِ ــا  ــفَ الــجْ و 

يد هِ اسْ رْفِي  طَ رُّه  ضَ من  رَاقْ  الفْ و 

ــود ــعُ ــسْ ــبَــارك مَ ــاك امْ ــقَ ــتَ ــلْ مَ
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عادَة اسْ ــاكْ  ارْض و 

ــالدَا ــتْ ــي نَ ــرْضِ غَ

وَقَّـــــــــادَة ذُرَّة 

الــعــادَة ــرْق  ــخَ بْ و 

تْزِيد ال  ودَكْ  ـــدُ صْ في  لها  لْتْ  قُ

ــود ــسُ الــحْ ـــرَّد  نْـــطَ و  ــنــا  بــالــهْ

ــد ابْلِي ــره  فَكْ مــن  ها  دْ يْشــاهَ ــا  م

ــود ــم األسُ ــرَاغَ ــضْ ــا ل ــهَ يــتْ ــدِ اهْ

انتهت القصيدة

11 : يقال كذلك :  “في انهار الحرب الموكود“. 

21 : يقال كذلك :  “زارت وكادة“.
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الرْجــالْ ــوارَحْ  اجْ ــواهْ  بهْ ــة  كيْتَيَّ ــنْ  سَ الحَ ــبْ  حُ

ضــالْ الفْ ــة  تُوبَ ــرْ  سَّ يكَ و 

ــة قاتْل امْ ــال  ب نْ  للســجْ ــرى  أسْ ــقينْ  العاشْ ــبْ  يجي و 

مــالْ ــقْ الجْ ــه عــن عاشَ لْبُ ــنْ كيظهــر غُ ني ــبْ امْ الحُ

صالْ ــقْ و الفْ ــه الحَ فــى ل يَخْ

ــة ل باطْ ــوانْ  الغي ــكامْ  بَحْ ــه  تُ دعوْ قْ  ــدَ تَصْ ــى  تَّ حَ

اتْنالْ نا  الغْ ه  كامُ بَحْ رضى  و  ليحْ  المْ رْضْ  غَ فْ  ساعَ

ــالْ ــوْص ة ال ـــوزْ ابْـــلَـــدَّ اتْـــفُ

لة واصْ المْ و  ة  اعَ بالطَّ كْ  رْضَ غَ الزِّينْ  في  ي  ضِ تَقْ تَّى  حَ

اللْ المْ وَة  سْ كَ لَعْ  اخْ و  لَّة  حُ الصبَرْ  تُوبْ  من  الْبَسْ 

ــاللْ احْ ــه  تُ طاعْ فــي  ــر  الصب

گابْال فْ  طْ العَ ــامْ  إيَّ بارْضاهْ  اتْجيكْ  رَة  جْ الهَ دْ  بَعْ

االنْجالْ بصابَغْ  وعْ  مُ جْ مَ لي  مْ شَ ودْ  يعُ ادرى  ما  يا  ل  هَ

ــاللْ ــتْ الــهْ ــوگَ ــسْ تُ الــعــانَ

ــة ايْل ــي الصَّ لِ قْ ــتْ عَ ــن الَّ انْســيتْها ونَّاسَ ــي م وَلْفِ
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لِي فْ اتْحَ ــن  حي ــكْ  زينَ مــن 

لي الحْ و  البَزْ  اقْماشْ  في 

العلي نْزَل  المَ في  انْتِ  و 

ــي لِ اهْ مــع  ــي  بابِ احْ ــزْ  عَ

ثالْ االمْ ارَبْ  تَضَّ ابْزِينَكْ  الحْ  المْ بين  فيكْ  ي  قِ شْ عَ من 

االسجالْ و  رْ  عْ الشَّ ابْياتْ  في 

ايْلة الصَّ يا  مالَكْ  بجْ قْ  عاشَ ــلْ  كُ على  ولْ  اتْصُ و 

يالْ الخْ وقْ  بالشُّ حْ  تَلْمَ رِي  بَصْ وْ  ضَ مالْ  ا  امَّ اليَــنْ 

حالْ الكْ مــن  انبا  رْ  ــدَ ــبْ ك

گابْلة امْ انْجالي  امْ  ــدَّ قُ ــورْتَــكْ  صُ ـــرُوفْ  احْ لْ  تضَ و 

مــالْ رينْ و عــام بالكْ ــهْ ــدة شَ عــاكْ مَ ــدِي امْ نْ ــة عَ لِيلَ

ادْاللْ أمْ  ــا  ي كْ  ــدَ ــگْ فَ مــن 

ــة ل ناحْ ــبْ  بالحُ ــي  داتِ ــا  وان ــلْ  اتْقي ــرة  جْ الهَ ــلْ  مْ حَ

كنسال كيف  حالي  عن  تسالي  عانسي  يا  ادرى  ما 

ــت الــهــالل ــوگ ــا ت عــنــك ي

ــة نازل امعــاك  ــرّوح  ال و  العقــل  و  حاضــرة  الكســدة 

االنْجالْ بصابَغْ  وعْ  مُ جْ مَ لي  مْ شَ ودْ  يعُ ادرى  ما  يا  ل  هَ

ــاللْ ــتْ الــهْ ــوگَ ــسْ تُ الــعــانَ

ــة ايْل ــي الصَّ لِ قْ ــتْ عَ ــن الَّ انْســيتْها ونَّاسَ ــي م وَلْفِ

لِيلْ كْ الجْ لْوْ ابْســاطَ في عُ

عيلْ الشْ بَكْ  ذَهْ خالَصْ  من 

يلْ طِ الهْ ــكْ  يقَ ارْحِ ــايْ  تَلْق

بِيلْ ــوتْ و الگْ و ســايَرْ الخُّ
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النْصالْ و  نْدْ  الهَ ارْماحْ  و  طابْ  العْ يُوفْ  اسْ نَلْقى  رْ  دَ نَقْ

ــالْ النْب و  ــنْ  عْ الطَّ ســنون 

اقْلة السَّ ــرْدِيَّــة  الــسَّ يْنِيكْ  عَ ــفــارْ  اشْ نَلْقى  ال  و 

بالْ االشْ و  ــودْ  األسُ ضْ  تَبْهَ امِي  الدَّ يا  ينَكْ  عِ ــزْرَة  خَ

ــالْ ي الفْ و  ــرْ  فَ القْ ارْخــاخْ  و 

لة اهْ الشَّ لة  قْ المُ دِيكْ  من  رْ  فَ الصْ و  نْدْ  الهَ وَّبْ  اتدَ و 

ــاللْ ــتْ الهْ لْعَ ــرْ و طَ جْ ــكْ و الفَ بِينَ ــرَّارْ مــن اجْ ــارْ الغَ غ

مالْ  الكْ لِيلَة  في  رْ  ــدْ الــبَ و 

لة الكاحْ ة  يقَ سِ الغْ يْنِيكْ  عَ من  غارْ  اجْ  الــدَّ ظالمْ  و 

حالْ الكْ رْ  سَ و  ورَة  صفُ و  ورَة  مُ الحْ و  البْياضْ  زْتِي  حَ

قالْ السْ فارَكْ  اشْ دوب  اهْ في 

لة شاعْ ورْ  تغُ و  نة  الوَجْ وَرْدْ  فُوقْ  يلْ  قِ اسْ ظْ  اللَّحْ و 

االنْجالْ بصابَغْ  وعْ  مُ جْ مَ لي  مْ شَ ودْ  يعُ ادرى  ما  يا  ل  هَ

ــاللْ ــتْ الــهْ ــوگَ ــسْ تُ الــعــانَ

ــة ايْل ــي الصَّ لِ قْ ــتْ عَ ــن الَّ انْســيتْها ونَّاسَ ــي م وَلْفِ

ــي بْتْل مَ ــواكْ  بهْ ــي  لْبِ قَ

ــي نْزْلِ مَ دَزْتْ  كْ  ــدَ فَگْ مــن 

لِي دْ مْ و عَ كْ ولي فــي الحُ جُ

ــي بْلِ اتگَ ــنْ  ي حِ ــي  ضِ اتْبَهْ

لِيلْ ــي اخْ ــا يلِ مــن دُونَكْ م

يلْ يتْ فــي ادْنِيْتِي اوْحِ و بقِ

يلْ قِ كْ السْ ــيفَ ــلِّي سِ و سَ

وِيلْ اطْ رِي  ــمهْ سَ ة  ضَ كبَهْ
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نْدلي صَ و  رْدْ  ــــوَ ال فــاحْ 

ــي قرُنْفلِ و  وَرْدِي  ــحْ  افتَ و 

ــي لِ مْ مَ ــرْ  مَ بالخْ ــزَّاجْ  ال و 

ــي ل ــدْ  إيلَ ــي  اللِّ ونْ  ــكُ أشْ

ــلْ ي قِ المْ و  ــدْ  النَّ بنْســيمْ 

يلْ فِ كْ الحْ طْ ارْياضَ في وسْ

ــلْ بِي ــبْ زَنْجَ ي ــومْ ابْطِ تُ خْ مَ

ــلْ ي قِ العْ ــوْ  زَهْ ــا  ي ــرَكْ  ي غِ

انتهت القصيدة

تْدالْ االعْ وَقْتْ  في  لألرْضْ  ماها  اسْ من  واتْ  اهْ سْ  مْ شَ يا 

ــالْ ب ــانْ و الجْ ي ســاتْ الوَطْ أكْ

لة اهْ الدَّ ــي  رُوحِ جمالَكْ  و  نَكْ  امْحاسْ عن  بَّرْ  يْصَ شَ

ضالْ للفْ ـــزْراگْ  مَ والَّ  ابْلَنز  من  ـــحْ  رَمْ ة  قامَ يا 

جيعْ من االبْطالْ  ينْ اشْ في ايْمِ

لة ساجْ ورْ  ابْحُ ــرْضْ  عُ في  وجْ  المُ بين  ما  صــارِي  والَّ 

بالْ الخْ من  ــزْلِــي  غَ فى  اصْ و  ــي  إيَّــامِ وافاتْنِي  إال 

ــالْ ــب االقْ و  ــزْ  بــالــعَ ــرْ  ــفَ نَــظْ

ــة حافْل ــادْ  ت نَعْ ــي  اللِّ ــرْ  الوَكْ فــي  ــراكْ  انْ ــي  رمن يَحْ ال 

ثالْ امْ إيْلُه  وال  ه  لْكُ مُ في  ريكْ  اشْ الَّيلُه  من  لَبْ  نَطْ

ــاللْ الــجْ ذا  ــارْ  ــبَّ الــجَ ــمَ  ــعْ نَ

ــة ل ــنْ راحْ ــومْ البِي ــودْ انْجُ ــراحْ و اتْعُ ــمْ االفْ ــعْ نَجْ لَ يَطْ
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ــبْ إيفادَة لْ ليحْ للقَ ــلْ المْ وَصْ

ــرادُه م و  ــه  ــتُ راحْ يبْ  ويْصِ

الْدادَة وْ  للزَّهْ طابْ  اسْ الَّ  من 

ــادُوا ه عن  ــزُوا  ــيْ إيِــمِ هــادُوا 

يَتَّادا ي  قِ شْ عَ في  نِي  المْ من 

ــرادُه تَــشْ من  ــعْ  ــرِي إيْ با  ما 

ي عادَة ودْ في الباهِ دُ بعْ الصْ طَ

يَّادُه صِ ــن  عَ ــشْ  وَحْ رام  ما 

يَتْمادَى ــرَّة  مَ ــفْ  إيْــعَ ــرَّة  مَ

ــرادُه ــفْ ــنْ مــن تَ ــحَ تَـــرى إي

ادَة ــدَّ ــجْ الخ ي ــا بهِ ــو ي طامُ

ـــــرادُه مُ كْ  قَ لعاشْ دِيــرِي 

ــرارَة و انْكادَة ــوى امْ ــادْ الهْ ه

نادُه ي فــي اعْ لَكْ مــن إيْجِ يَهْ

ديدْ اجْ فَرْحْ  يُومْ  لْ  كُ نَمْ  يَغْ قْ  العاشَ ة  أنْزاهَ

ودْ ــدُ ــخْ ال و  ــلْ  ــواجَ الــنْ بين 

يدْ بَنْشِ وا  طُ إيْلَغْ نانْ  احْ واتْ  بصْ وانَسْ  العْ و 

ــودْ ــاطْ الــعُ ــق ــوا انْ ــجــاوْبُ وي

يدْ قِ احْ ــلْــبْ  قَ بْ  بحُ أنــا  ــتْ  ــادِي اتَّ الم  بالمْ

ــودْ لْمُ ــه اقْصــى مــن الجَ لْبُ قَ

ــزالْ البِيدْ ــسْ الرْمــى أغْ ــل من حَ كيــف يتضي

ــودْ بَنْـكُ ـه  ـفُ ــغْ إيْشَ ــى  تَّ حَ

نِيدْ اعْ بْلْ  شَ فارْ  القْ اوْهامْ  في  رْ  عاشَ من  كيف 

ــودْ گُ احْ ــثْ  لي ــهْ  ي إيْجِ ــارَى  ت

ــدْ ي جِ التَّمْ ــة  غايَ ــا  ي ــگادَة  نْ المَ ــرْ  الحُ ــا  ي

ــودْ سُ احْ لْ  كُ ــكْ  بي ــي  يَنْكِ

ديدْ اشْ رامْ  الغْ و  اتْ  الدَّ يفْ  ارْهِ بْ  الحُ بْ  صاحَ

ــودْ ــيُ اگْ ابْغيرْ  ه  ــدُ ــرَصْ ي و 
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ــگادَة ــة و ال ــلْطانْ بالتْباعَ سُ

ــرادُه ــلْ ما ابْغــى في امْ عَ يَفْ

فرادَة و  تافُه  اكْ في  الْ  مَّ عُ

ـــرْصْ ازْنـــادُه ــوقْ قَ ــهْ فُ ي ــدِّ يَ

نادَة الهْ الصوارَمْ  و  يلْ  بالخِ

ــادُه ــيَّ ــة قِ ــامْ واقْــفَ ــم أه

هادا عن  لْ  مَ يَحْ يعْ  جِ الشْ هادْ 

ـــوادُه ــرُوبْ اجْ ــوحْ لــلــحْ ــلُ وي

ادَة ــدَّ ــجْ الخ ي ــا بهِ ــو ي طامُ

ـــرادُه ــكْ مُ ــقَ ـــرِي لــعــاشْ دي

ادَة نَفَّ رَبْتُه  اضْ وى  الهْ قَوْس 

ــادُوا ب ـــرارُه  اشْ من  ــوْمــانْ  قَ

ــزادَا يَتْ ــرْ  مَ الخْ ــاتْ  ب و  ــا  بَتْن

رْكادُه مَ لْ  تْفَ حْ مَ ابْساطْ  في 

ــادَة ــاتْ اوْس ــهــا ب ــيَّ ادْراعْ لِ

اوْرادُه حــالتْ  مــن  بشــراب 

يدْ العِ أنْهارْ  حالُه  بمْ ــارَجْ  خ ه  يُوشُ اجْ مع 

ــودْ يجُ و  ــعْ  يگل و  ــي  طِ يَعْ

ــدْ عبي و  ــة  عامَ و  ــرفاء  شُ ــه  كامُ لحْ ــة  طايْعَ

ودْ للحُ نْ  كَ اسْ لُه  ــدْ  مَ من 

يدْ للتَّبْدِ ــواسَ  الــقْ و  ــوالِــي  اعْ و  ــزارَكْ  ــمْ ال و 

الــبْــنُــودْ و  ـــرارَدْ  الـــطْ بينْ 

إيْزِيدْ للطامْ  التِّيَّاگْ  في  ه  راسُ نْ  خَ اسْ من 

ــودْ نُ الجْ و  رْ  ســاكَ العْ ــن  بي

ــدْ ي جِ التَّمْ ــة  غايَ ــا  ي ــكادَة  نْ المَ ــرْ  الحُ ــا  ي

ــودْ سُ احْ لْ  كُ ــكْ  بي ــي  يَنْكِ

يدْ دِ احْ لْمْ  القَ ابْرى  كما  يَبْرِيهْ  له  ومى  من 

ودْ الگُ ــطــاهْ  اعْ من  ــالفْ  خِ

يدْ سِ احْ ــيــبْ  ارْقِ ال  ــرَّازْ  حَ ــي  واشِ ال  و  عــدُ ال 

وْقُودْ مَ عْ  مَ الشْ و  الكاسْ  و 

يدْ ــمْ لدِ عْ ه بطَ ــفُ ــرابِي انْرَشْ ــبْ اشْ ي هــا طِ رِيقْ

ـــودْ ـــوْجُ ـــارْ رَبْـــنـــا مَ ـــفَّ غَ
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دا هَ ي  وَلْفِ يا  لْتْ  قُ رْ  دَ الغْ

ــگْ ابْـــالدُه ــونْ شَ ــكُ ــو إيْ ألُ

ثْـلِي يَتْعادَا ــيـقْ واش مَ شِ العْ

رادُه تَفْ في  مامْ  الحْ ثلْ  مَ

ادَة ــدَّ ــجْ الخ ي ــا بهِ ــو ي طامُ

ـــرادُه ــكْ مُ ــقَ ـــرِي لــعــاشْ دي

بادَة العْ و  ينْ  اليْقِ لَ  اهْ بِي  تَسْ

ــدادُه بمْ ــبْ  تَ اكْ ها  وشــامْ و 

رادَة ودْ و عيُونْ اسْ بِينْ سُ حاجْ

يادُه اسْ خانْ  عبدْ  التِّيتْ  و 

اوْرادَة ودْ  ــدُ اخْ و  اتْبانْ  ــرَّة  غُ

انْــگــادُه ــاللْ  كــهْ ـــفْ  األنْ و 

ـــادَة وَقَّ ــرْ  ــواهَ كــجْ اتــغــارْ  و 

لْ في شهادُه سَ لى من العْ احْ

ــرَّادَة ــزالْ الشَ و شــفايَفْ الغْ

ــجادُه سْ عَ ــبْ  يلْتهَ كــدور 

ابْعيدْ بِيبْ  الحْ ارْسامْ  يهْ  إيْجِ بِيبْ  الحْ واشْ 

ــودْ يــعُ و  ـــه  ـــارْتُ ازْي ــي  ــوفِ يُ

افْريدْ الرْسامْ  في  يمانْ  هِ تْنِي  تَرْكَ اللِّي  يا 

ــودْ قُ فْ ــرْ مَ ــى الوْكَ ــبْ عل غايَ

ــدْ ي جِ التَّمْ ــة  غايَ ــا  ي ــكادَة  نْ المَ ــرْ  الحُ ــا  ي

ــودْ سُ احْ لْ  كُ ــكْ  بي ــي  يَنْكِ

يدْ الجِ رَقْ  ابْياضْ  عن  ناء  الفْ كاتَبْ  بْها  حُ

ودْ ــهُ اشْ مــالْ  للجْ رِينْ  ــطْ شَ

ميدْ التَّغْ من  رْدُوا  اتْجَ يُوفْ  اسْ كن  فارْ  االشْ و 

ــرُودْ طْ مَ ــلْ  تَ القْ مــن  ــورِي  كُ

عيدْ اوْيَة في بُرْجْ اسْ سْ الضَّ مْ بينْ كما الشَّ و الجْ

ــودْ زيُ مَ ــو  الصحُ ــة  ليلَ فــي 

الرُونِيدْ ها  كاسَ في  ة  تُومَ خْ مَ بَة  هْ صَ ها  رِيقْ

ورُودْ و  ــارْ  االزْه مــن  اذكــى  و 

ــدْ البِي ــاغْ  ب و  ــرِي  كْ العَ و  ــزْ  رْمَ القَ ــنْ  ي فايْقِ

ــودْ التْمُ ــة  غَ صابـْ ــمْ  بْسَ مَ
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ادَة ــدَّ ــجْ الخ ي ــا بهِ ــو ي طامُ

ـــرادُه ــكْ مُ ــقَ ـــرِي لــعــاشْ دي

تادَة عْ مَ وادَغْ  اصْ عن  ينْ  مِ رَگْ

ارْصادُه في  جا  الدْ من  لْ  حَ أكْ

ــرَّادَة الطَّ ــلْ  ثِي كمْ ــدْ  القَ و 

تادُه امْ بين  رُوبْ  الحْ عى  يَسْ

ــوْالدَة ــفْ جــاتْ لل ــة كي نْتَ خُ

اوْهادُه في  لْ  تْجَ خْ مَ بي  كضَ

مادَة الحْ عرب  و  ورْ  شُ الدْ لَ  اهْ

ــادُه صــا و غي ــرْقْ و القْ و الشَّ

سيادَة و  رْ  ووقَ ادركت  هيبَة 

ـرْعــادُه ــع بـَ ــمَ ــلْ كــبْــرَقْ يَ

ادَة ــدَّ ــجْ الخ ي ــا بهِ ــو ي طامُ

ـــرادُه ــكْ مُ ــقَ ـــرِي لــعــاشْ دي

ــادَى ــي نَتْف ــادْرى مــع ارْقِيبِ م

دادُه اعْ يتْ  نسِ ما  وبْ  سُ حْ مَ

ــدْ ي جِ التَّمْ ــة  غايَ ــا  ي ــكادَة  نْ المَ ــرْ  الحُ ــا  ي

ــودْ سُ احْ لْ  كُ ــكْ  بي ــي  يَنْكِ

يدْ وِ التَّسْ غايَة  في  ي  زَبْجِ سالَفْ  من  ينْ  حايْفِ

ــودْ ارْعُ و  ــرَقْ  البْ ــة  ليلَ فــي 

نِيدْ اعْ جيعْ  اشْ شي  ينْ  إيْمِ في  اثْمانِي  حْ  رَمْ أو 

بُودْ جْ مَ الوْغى  على  ه  يفُ سِ

البيد لْ  خُ تَدْ نْ  انْظُ اوْال  ــي  رامِ ها  اقْنَصْ ما 

ودْ ــدُ ــحْ قـــارِي مــن الــرْمــا ال

رِيدْ أجْ نِينْ  ساكْ وعْ  انْجُ و  يلَمْ  الدِّ و  مْ  جَ العَ و 

ــودْ ــرْجُ الــبَ لزِينَتْ  ــوا  طــاعُ

ديدْ اجْ ريرْ  احْ من  اقْميصْ  في  نْدِي  لعَ جاتْ  يُومْ 

ودْ سُ لَّمْ  ظَ امْ داجْ  غساقْ  في 

ــدْ ي جِ التَّمْ ــة  غايَ ــا  ي ــكادَة  نْ المَ ــرْ  الحُ ــا  ي

ــودْ سُ احْ لْ  كُ ــكْ  بي ــي  يَنْكِ

انْزِيدْ ــاهْ  اوْف على  انْـــرَدُّه  ــتْ  وَقْ ه  لْفُ سَ د  مُ

ودْ ــدُ الــصْ مع  فا  الجْ وَقْــتْ 
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ــا يَتْحــادَى رْ م ــدَ نْهــاجْ الغْ مَ

تَنْكادُه في  وكْ  ـــدُ اعْ لِّي  خَ

ي المحسادة دا و ناكِ ضادْ العْ

تادُه تَعْ مــا  ــل  كُ ــوتْ  يــفُ و 

عادَة السُّ ازْمامْ  في  كانْ  من 

افْســادُه ــحْ  بْ قُ إيشــيعْ  ــو  أل

ادَة للنَّشَّ نا  المْ اسْ ــدِي  اهْ و 

ادُه حَّ جُ اللْغا  في  ي  الْغِ و 

يِيدْ التَّحْ الزَمْ  العارْ  ــرُوجْ  أخْ قبل  و  و  دُ العْ من 

ــودْ صُ قْ المَ وَة  ــهْ شَ ــمْ  نَ اغْ و 

حيدْ و  فَدْ  يرْ  تصِ االَّ  قَبْلْ  كْ  إيَّامَ وْ  ابْزَهْ وزْ  فُ

ودْ ــدُ مْ ــرْ مَ بَ ــودْ فــي القْ و اتْعُ

يدْ هِ اشْ وتْ  إيمُ نِيْتُه  أمْ وفــاة  رْ  ضَ تَحْ يُــومْ 

ــلُــودْ الــخُ نَة  لجَ ــي  ــشِ يَــمْ

يدْ صِ القْ ظْ  فَ احْ للِّي  يا  لْبَة  الطُّ و  عانِي  المْ لَ  اهَ

ودْ الجُ ناسْ  سانْ  احْ ارعى  و 

انتهت القصيدة

01 : يقال كذلك :  “يصيب اشهوته...“. 

02 : يقال كذلك :  “يتنغموا بنشيد...“ 

    “و يجاوبوا اوتار العود“.
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ة دَّ وم شَ ا اتْدُ ة مَ فَ تْ رَخْ لُوم كيف ما دَامَ عْ و هو يا سيدي مَ

هر الدّ رُوفْ  اصْ كام  احْ بْ  وَاجَ امْ ادِي  هَ

حر و  زاهـــــم 

ل امگدّ ــشْ  ــرَايَ اعْ بين  ه  ــدُ حَ ــا  مَ ار  ــوَ الــنْ سر 

بَّل دَ مْ ه  ــدُ نــوَجْ ا  ثَمَ نْ  صْ غُ من  نَا  انْجَ الَ  و 

ارة دَّ الغَ يا  االيَّامْ 

نامـوا اغْ بالزْهـو  هْ  زَايـَ انـْ و  ي  لـيَـالـِ يَا  َواه  أ

ا دَ اتْنَفْ ما  رْحْ  الفَ ــامْ  ايّ و  ليَالِي  ــا  دَوْزْنَ سيدي  يا  هو  و 

ــاتْ اوْقَ و  ليَالِي  و  ايْلَة  صَ ــام  أيّ في 

ـاتْ ـعَ ـمْ الشَّ و 

لْ ــجَ تَسْ ــامْ  الرْيَ ــوَاتْ  اصْ و  ــبَّابَة  شَ و  ــي  ارْبَايْبِ

رْ ثْمَ م  عْ طَ من  لَى  احْ يُومْ 

ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

اتْ فُرجَ و  ــرورْ  اسْ يُومْ  لْ  كُ

رْ مَ ل  نْظَ الحَ ثَل  مْ كَ يُومْ  و 

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

اتْ اسَ الطّ و  لْ  ناجَ الفَ بِينْ 
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ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

اجْ الزّ و  دَعْ  الوْ ذَا  اكيُوسْ  و 

ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

رْيَال اسْ الجَ يبَة في كَ هِ و الصْ

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

اج َّ ودْ السّ رة من عُ فْ فُوقْ سَ

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

الل احْ انْ  كَ لَوْ  ا  الَهَ احْ ا  مَ

بَل اتْخَ ا  اوْتارهَ في  ة  عَ دْ الصّ و  ر  يَنْتَقْ رْ  الطَّ و 

نَارَة امْ ــد  وَاقَ عْ  ــمْ الشَّ و 

ه الَمُ اظْ ا  ضَ الفْ لَى  اعْ اجْ  الــدّ ي  يْرْخِ كَ فَاشْ  الوَقَتْ  في 

وَدَّة المْ وايَع  اسْ في  ــا  دَوزْنَ وْ  زَهْ من  ادَا  مَ سيدي  يا  هو  و 

اج ع الوهَّ ــمْ رْ و الشَّ مْ ــن الخَ اسْ سَ بَحْ

ـــــرْزْ  و ادْباجْ طَ

ل طَ تَهْ امْ  دَ بالمْ مألنة  ورَاتْ  ــدُ ــجْ تَ و  ة  اسَ طَ

ل نْجَ بفَ لِيلْتُه  اخْ فَمْ  من  رَبْ  يَشْ يشْ  عطِ اللّي  و 

َرى ــبْ و أ يرْ كُ ع غِ ــمَ تَسْ

ــوا اعْ نَامُ ــودْ گَ سُ ــبَانْ و الحْ ــامْ و الشَ ــن الرْيَ بي

ة لدّ الرْيَام  معَ  عْ  مْ الجَ و  ة  الَعَ الخْ كيف  ما  سيدي  يا  هو  و 

الْ صَ مْ القُ بَزْ  من  يَاء  حْ ما  يعْ  رضِ و 

ــوَال اقْ في  ــاتْ  جَ
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ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

ادُه نْ بَرْكَ وَة مَ سْ في تْوابْ كَ

ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

ادُه تُوْسَ ا  هَ امْ صَ اعْ في  بَاتْ 

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

لْ عَ يَشْ إيبَانْ  بَــالَّره  في  بْ  يَنْكَ ينْ  حِ رْ  مْ الخَ

ل سَ اعْ من  لَى  احْ ه  امُ اتْمَ و  ة  جَ دْ حَ من  رْ  حَ وه  ابْدُ

ارى كَ وَانسْ اسْ وفْ  العْ شُ

ه انْيَامُ نْ  مَ يدْ  دِ الحَ ي  طِ يَعْ ــدْ  وَاحَ لْ  كُ بدور 

ى دَ يع العَ ى جمِ ودْ و انْكَ صُ قْ رَحْ من ابْلَغْ مَ و هو يا سيدي يَفْ

ادُه رْكَ لمَ اتْ  جَ انْسه  عَ يص  اقْمِ في 

ـــادُه ــلَــى ارْگَ احْ

لْ تَقَّ امْ ا  فَ الصْ يبْرِيزْ  من  رْ  جَّ مْشَ قِي  بَنْدْ في 

لْ تَوّ امْ ا  هَ اشْ أقْمَ ــوقْ  فُ لَّك  المسَ ــانْ  ــزَّرْدْخَ ال

ــارا فَ اغْ ــسْ  الَبْ ــسْ  رِي اعْ

ه امُ ايْرة ارْسَ ى الزّ السْ يَرْجَ نِي جَ لْطْ اط سُ في ابْسَ

ا  دَّ اتْهَ نَا  اطْ ابْسَ فُوقْ  ه  اگُ اتْمَ الَبَسْ  انْ  لْطَ سُ سيدي  يا  هو  و 

وفْ الحُ و  رْنَطْ  كَ اشْ رْبَاتْ  طَ امْ على 
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وفْ اقْطُ و  رِي  كْ عَ الزْرَابِي  و 

ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

ة رَنْجَ اطْ و  ان  رِيحَ لْ  ظَ في 

ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

وفْ وَامِي و  سجُ بَة بَخْ جْ حَ امْ

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

ة رَنْجَ و  انْ  وسَ سُ اه  ــدَ احْ

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

وفْ للشُّ ـــو  زَهْ

ثَل المَ ارْفِيعْ  سكري  و  لِينَار  جُ و  ي  شِ العْ سْ  مْ شَ

ــل يَصَّ ــي امْ قِ ــة و بَنْدْ ــونْ ابْرَايَ اوي فــي لُ ــمْ اسَ

ــارَى ينْ و يْسَ ــى ايمِ و عل

ــه الَمُ كْ ة  عَ ــامْ سَ و  ــانْ  زْيَ بِالمَ ــرَة  دَايْ امْ  ــدَ خُ

وَرْدَة ودْ  دُ الخْ قْ  فوُ ي  للزَّاهِ ة  فاتْحَ بَحْ  تَصْ سيدي  يا  هو  و 

ةْ نْجَ غُ نَّقْ  عَ امْ البْساطْ  في  يبَاتْ  و 

ى جَ اهْ ـــر  زَهْ و 

ــلْ رُنْفَ ــوشْ و القْ رْشُ ــي المَ يلِ ين وَ الخِ ــمِ اليَاسْ

لْ نْدَ الصَّ مع  يبَة  الشِّ و  يدِي  الدِّ و  الَنْ  يقْ القِ و 

ارَة ــوَّ نُ ــرْشْ  عَ لْ  كُ فــي 

ه امُ مَ اكْ ا  ارْخَ لْيَة  الشَّ على  ان  لْطَ سُ نْ  كَ رْ  الزَّهْ و 

ا َّ دّ غَ و  اليُومْ  دَبَا  قَلْبِي  بَر  انْصَ ما  يِيتْ  اعْ سيدي  يا  هو  و 
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ــوة ــة زَهْ ــالَثَ ــرُورْ اثَ ــسْ ال

ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

ه إيدُ بين  رْ  خَ يسْ يْ  شَ لْ  كُ

ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

وَة النَّشْ معَ  الزِّينْ  و  يْل  الخَ

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

ه ـدُ إيْوَجْ ـيـهْ  يَبْـغِ ا  لْمَ كُ

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

ــوَى يَهْ كَ ــي  باللِّ ــل  قَ العْ ــعْ  مَّ نطَ و 

وَى الهْ ــرُوط  ش

لْ مَ تَكْ رَاحْ  الفْ بِه  ة  ضَّ الفَ و  بْ  هَ الدْ ابْ  سَ نَحْ

ل يُوصَ ــدْ  ــرِي ايْ ا  لْمَ كُ ــارُه  ــنَ دِي تَر  اكْ اللّي  و 

ارَا ــدَّ يَ ــوهْ  الوْجُ ــولْ  مُ

ه ايَّامُ علَى  ي  يَبْكِ ونَه  يمُ مِ لُهْ  اجْ  ــوَ اعْ اللِّي  و 

ة دَ وَحْ م  هُ رِيقْ اطْ االيَّامْ  و  الزْمانْ  و  قْ  شْ العِ سيدي  يا  هو  و 

ه دُ عْ سَ يا  ه  ايّامُ تْ  امَ قَ اسْ اللِّي  و 

ه ــدُ ــعْ ــبَ ـــا إي مَ

لْ فَ يَجْ اتْرَاهْ  ي  وَلْفِ قْ  اشَ العَ د  عْ سَ اجْ  وَ اعْ إال  و 

لْ فَ يحْ اتْــراه  يَا  دَغْ ونُه  يْمُ مَ لَهُ  امْ  گَ اسْ إال  و 

ــزَارَة الحْ ــدَ  هَ ــالَشْ  عْ و 

ه امُ قَ امْ في  لْوَان  بالسَّ رَ  فَ ظْ و  افْرَحْ  من  اتْ  دَ عْ سَ
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ة ــدَّ غَ و  انْ  حَ تَمْ ــرُه  آخْ و 

ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

ارْ فَ القْ امه  هَ مَ انْ  اوْطَ في 

ة دَ هْ شَ لُه  سْ عَ نْ  مَ وْقَكْ  إيْدَ

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

ار فَّ بِي و العَ ا و الضَّ هَ على المَ

يَنْبَدا كما  لْها  مَ أشْ يَنْتَم  كاملة  يَاتْ  ألشْ سيدي  يا  هو  و 

ة ــدَّ لَ و  انْ  ـــوَ ـــلْ سَ ـــهُ  َوْلـُ أ ــبْ  ــحُ ال

ا ــدَ اغْ و  ــوم  ــيُ ال

ل تَنْحَ و  ه  رَايْمُ اكْ فِي  نْ  تَامَ تَّى  حَ لَكْ  إيــرُوفْ 

ل فَ تَغْ و  ه  ايْعُ دَ اخْ في  عْ  مَ تَطْ تَّى  حَ بِيكْ  يْبَرْ  و 

ــرَارَة ــادْ المْ يكْ عَ ــقِ يَسْ

ه امُ كَ احْ دا  كْ هَ و  ارَة  دَّ الغَ وَى  الهْ رِيقْ  اطْ هادِي 

ا دَّ بْ الرْكابْ صَ بِيرْ و دْهَ رَا على الشْ و هو يا سيدي طلَعْ الدْ

أنْهار كل  في  يْدْ  الصَّ و  ارْكوبْ  د  بَعْ

ــارْ ــطَ االقْ بين 

ال بانْصَ نَتْ  عْ طَ والَ  رَاتَة  اسْ بْتْ  ارْكَ ما  ابْ  سَ نَحْ

ل قَ اسْ ارَمْ  بصَ ا  دَ العْ بارْزَتْ  ما  رِي  مْ عَ ول  اتْقُ و 

ــارَة للْغَ ــرِيعْ  اسْ ــوْدِي  عَ

ه امُ ظَ اعْ لُه  ا  يبَريوْ امِي  لطَّ إيرِيدْ  من  يعْ  مِ اجْ
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ــي قلب قســم  ــك  اغرام ــي  اللّ ــت  أن

ى دْ رَاح و اللِّي انْسخَ دُون شَ

ــي قلب قســم  ــك  اغرام ــي  اللّ ــت  أن

بْ و انْبَال اشَ روب انْشَ في الحُ

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

ارْتَخــى ــيَ  لِ ــى  ضَ القْ دَرْعْ 

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

ــال تَ ــنْ و القْ عْ ــة للطّ واقْفَ

وعدة بغير  عني  غــاروا  الواليا  سالطن  سيدي  يا  هو  و 

ــة رْخَ ــاسْ الصّ ــي نَ ــوا لِ لُ مْ ــم كَ لْ بالعَ

ى خَ اسْ و  اوْجــادْ 

لْ يَبْري الصفا منِين يَنْسَ ي كَ سام ماضِ نْدِي احْ عَ

للقتْل ـــرَعْ  اسْ ــي  ــوالِ اعْ و  ـــاحْ  ارْم ــدِي  ــنْ عَ

زارَة و اجميع من ايريدْ للطامي يُوفْ الغْ نْدِي اسْ عَ

ــه ظامُ اعْ ــه  ل ا  ــوْ يَبْرِي

ة دَّ بَعَ ة  امْسلْحَ يرْ  األمِ ة  اتْباعَ في  فُرْسانْ  سيدي  يا  هو  و 

ال انْصَ و  زَارَك  امْ و  ب  طَ العْ افَعْ  مدَ و 

ــالْ ــطَ ــيــرْ االبْ غِ

ل يَنْسَ ينْ  حِ نْدْ  هَ رْهافْ  مُ تَايْكْ  لْ  كُ ينْ  ايمِ في 

ل ضَ المْ لْفْ  خَ طرَادَاتْ  و  يُولْ  اخْ و  لُوم  العُ بين 

ارة ــقَ ــوثْ گاع و اسْ  اليُ

ه امُ الْجَ على  ه  إيــدُّ ــرْ  دَايَ ــدْ  واحَ كل  انْ  عَ جْ شَ
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ا دّ ه اتْعَ رُه في اقْصايْدُ مْ لْ من ال عُ وْ ى لِقْ غَ و هو يا سيدي و اصْ

ية جِ اشْ نْ  الفَ ــادَ  هَ بين  ــرَفْ  العْ و 

ـــة يَّ ـــوِ ــــال انْ ابْ

ــى إيْزَوّل ــنْ ابْغَ والَنَا و لمَ ــى مُ ــن ابْغَ ــي لِمَ طِ يعْ

ل قَ العْ اقْلِيل  نا  ا  مَ د  اسَ حَ مانا  يد  حِ اجْ أنا  ما 

ــارَا ــعَ ــي الــشُ نِ ــوْ رِي ــدْ يَ

ه امُ الجَ على  نومِي  ا  مَ هْ مَ قْ  فَ يَخْ ادْ  وَ اجْ نْدِي  عَ

انتهت القصيدة

ــي بِ
لْ قَ ــمْ  قَسَّ ــكْ  رَامَ اغْ ــي  اللّ ــت  أن

ــة يَ فِ ــمْ الخْ الَ ــنْ عَ ــرْ مَ سَ

و امُ طَ ــودْالَلْ  بُ يَا  يَّ  فِ لَك  اهْ ايَة  فَ اشْ

يّة طِ ــه عْ ــر في صَ ــا اتْنَحْ م

060 : يقال كذلك :  “وال انحفى من عرش دغيا تنظره مدبل“ . 

025 : يقال كذلك :  “و اللّي اعطيش يشرب من كف اخليلته بفنجل“ . 
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رْ هَ بالقْ اقْ  شَّ العُ في  م  حاكَ

ـــقـــيـــرْ اسْ ـــلْ  ـــط ب ال 

رْ تهَ اشْ و  رْب  الحَ يُوم  بارَز 

ــرْ ــي ــحِ ـــه ي ـــاف مـــن ش

رْ تَنْتگَ طبُولْ  و  تافُه  اكْ في 

ــرْ ــي ــغ اتْ ــــيُــــولْ  اخْ و 

رْ دَ القْ فْ  انْساعَ يرْ  غِ هاني 

ــرْ ــي ــسِ ــعْ ــتَّ ــى ال ــج ــفْ يَ

رْ البْدَ ة  لْعَ طَ يا  ولَكْ  بوْصُ

ــيــرْ ــشِ ـــــرْ الــعْ الـــــوْكَ

رْ فَ الشْ صابَغْ  يا  لي  قُولِي 

ـــرْ ـــرِي ـــحْ ـــتَّ ــــدْ ال ــــقْ عَ

ــرْ أمي ــن  سْ الحُ

ــرْ بي اكْ ــزْ  ابْمي

ثيرْ اكْ ابْجيــش 

ــرْ بي التَّدْ خــان 

ــيرْ ي األسِ ــدِ افْ

ــرْ كيفــاشْ انْدي

رْ النصْ هيبَة  و  لْبْ  القَ حازْ 

ة مَ الطْ المْ يُــومْ  في  يَلْقاهْ 

تمرْ مَشْ دانْ  للمِْ ــرَجْ  اخْ و 

ة مَ دْ عَ امْ ه  الگُ اخْ ــرُوحْ  اتْ و 

رْ تَنتْظَ رَايـــاتْ  و  علُومْ  و 

ما الدْ يَّلْ  اتْسِ عانْ  جْ الشُّ و 

بَرْ بالصْ ولْ  الوْصُ ي  انْراجِ و 

ة مَ قْ امْسَ ايّامي  ـودْ  عُ اتـْ و 

رْ النْفَ و  التِّيهْ  من  ـزَّاكْ  يـَ

ة مَ فاطْ ــزالْ  الــغْ يا  ــي  روفِ

ــي مــن اليُســر نِ نَّعْ واشْ يَمَ

الرْما ـــرَّادَة  طَ يا  كْ  ــدَ ــنْ عَ
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07
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رْ تْدَ نَعْ ــواكْ  بــهْ ــي  ــنِ الزَمْ

ــيــرْ ــجِ اهْ ــــومْ  ــــنُّ ال و 

رْ دَ الغْ يفْ  سِ لَّدْ  قَ امْ جاكْ 

ـــيـــرْ ــــي لــــي سِ ــــولِ قُ

رْ دَ الصْ زِينَة  يا  كْ  المَ اغْ في 

تَــــوْقــــيــــرْ و  ـــــــزْ  عَ

رْ البْدَ ة  لْعَ طَ يا  ولَكْ  بوْصُ

ــيــرْ ــشِ ـــــرْ الــعْ الـــــوْكَ

رْ نبتشَ بَرْضاكْ  لي  رَحْ  يَشْ

ــرْ ــي ــسِ ــيْ ــتَّ ـــــــوَ ال زَهْ

رْ ضَ وانَسْ الحْ ي في اعْ يا وَلْفِ

ـــرْ ي ـــوِ ـــنْ ـــتَّ ــــزْتــــي ال حَ

رْ هَ بالجْ تاگْ  بينَكْ  اجْ فُوقْ 

ـــرْ ـــي ـــشِ ـــــرْقْ إي ـــــبَ ك

رْ صَ يَنْعْ منينْ  دْ  الخَ داكْ 

ــيــرْ ــبِ الــعْ انْـــســـايَـــمْ  و 

ــريرْ اشْ فاك  أجْ

ــرْ الغي كان  ــو  لُ

ــر ــي خي ــا دَرْتِ م

ــيرْ ي األسِ ــدِ افْ

ــان ابْشــيرْ ما ب

انْظيرْ ــكْ  لي ما 

ــرْ نِي المْ رْ  ــدَ البْ

ــرْ مي ابْتَحْ ــاقْ  ف

رْ هَ السْ وابَدْ  امْ عادْ  نِي  فْ جَ

ة وتْ ساقْمَ اتْ على القُ و الدَّ

رْ حَ بالسْ يْنَكْ  عِ لَكْ  قْلَبْ  و 

ة لْمَ سَ امْ ي  الگِ باخْ ي  شِ نَمْ

رْ جَ يَنْهْ وبْ  سُ كْ مَ اللِّي  واشْ 

ة الزْمَ المْ ة  اعَ بالطَّ رَكْ  ــدْ يَ

رْ النْفَ و  التِّيهْ  من  ـزَّاكْ  يـَ

ة مَ فاطْ ــزالْ  الــغْ يا  ــي  روفِ

رْ دَ الكْ و  حانْ  المْ من  نَبْرى 

ة يْمَ غِ المْ ماكْ  اسْ جو  في 

رْ صَ العْ ة  ــريــدَ افْ ــقْ  حَ ــتِ  انْ

ة مَ لْظْ گَ المْ ولَة  الصُّ وَدِّيتي 

رْ بْ البْصَ وْكَ فْ كَ طَ نَكْ يَخْ سْ حُ

ماء يَّمْ السْ ابْسيفه حينْ اتْغَ

رْ كْ العَ و  رْدْ  ــوَ ال لُــونْ  فايَتْ 

المدرغمة ة  فَّ الشَّ من  فاحْ 
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رْ البْدَ ة  لْعَ طَ يا  ولَكْ  بوْصُ

ــيــرْ ــشِ ـــــرْ الــعْ الـــــوْكَ

رْ سَ الــرِّيــمْ  يا  لزينك  زادْ 

اتْـــغـــيـــرْ ـــــامْ  ـــــرْي ال  

رْ البَدْ كما  اوِي  الضَّ هْ  الوَجْ و 

ــرْ ــي ــضِ ــحْ ـــي تَ زيـــــنْ ف

لُوكْ من التْبَرْ مْ في اسْ نَظَّ أمْ

ــرْ ــي ــط ــعْ ـــــرَكْ ال تَـــــغْ

ــرْ هَ بالقْ االلســن  ــوا  لُّ يكَ و 

ــرْ ــي ــط ـــولْ اتْ ـــقُ الـــعْ

رْ البْدَ ة  لْعَ طَ يا  ولَكْ  بوْصُ

ــيــرْ ــشِ ـــــرْ الــعْ الـــــوْكَ

بالنصرْ االيَّـــامْ  نا  دْ عَ تَسْ

ـــرْ ـــري ــــلْــــوْ اسْ ـــي عُ ف

رْ مَ تَنْهْ اخصص  و  رَة  السفْ و 

ــرْ ــي ــط إيْ ــــزْنْ  ــــحُ ال و 

ــيرْ ي األسِ ــدِ افْ

ديرْ الحْ كْ  بْعَ طَ

ريرْ احْ ــم  سْ الجَ

يرْ نْ في تجوهِ سْ حُ

اتْحيرْ االنجــالْ 

ــيرْ ي األسِ ــدِ افْ

ــرْ يِي التَّغْ ــدْ  بَعْ

ــرْ طي التَّقْ أرُوحْ 

رْ النْفَ و  التِّيهْ  من  ـزَّاكْ  يـَ

ة مَ فاطْ ــزالْ  الــغْ يا  ــي  روفِ

رْ قَ الوْ و  زْ  بالعَ رتي  اضفَ و 

النايمة المقلة  ديــكْ  من 

رْ جَ نْ من الشْ صْ ثِيلْ غُ دْ امْ و القَ

ة مَ النَّاسْ ــازْهــارُه  ب ــحْ  القَ

رْ ــدْ فــي النْظَ ــلِّي و يزِي إيْسَ

ــة تْمَ خَ امَ ادْرارُه  ــكْ  سْ بالمَ

ــرْ تَنْزْبَ ــوبْ  القلُ و  هــاجْ  المْ

ة مَ فاگْ امْ تَبْقى  وارَحْ  الجْ و 

رْ النْفَ و  التِّيهْ  من  ـزَّاكْ  يـَ

ة مَ فاطْ ــزالْ  الــغْ يا  ــي  روفِ

رْ محتضَ ارْفيعْ  ابْساطْ  فُوقْ 

ة مَ نَعْ امْ صانُه  اغْ ارْياضْ  في 

رْ مَ بالخْ يضْ  اتْفِ الكيسانْ  و 

مــا بالعْ ــضْ  ري امْ ــرَّازْ  الحَ و 
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ــرْ مَ تَنْدْ ــادْ  َّ سّ الحُ ــعْ  مي اجْ و 

ـــديـــرْ ـــلـــى الـــتَّـــغْ يَـــحْ

رْ تْخَ فْ مَ لْطانْ  سُ ي  الباهِ و 

ـــبـــيـــرْ اخْ مــــعــــاهْ  و 

رْ البْدَ ة  لْعَ طَ يا  ولَكْ  بوْصُ

ــيــرْ ــشِ ـــــرْ الــعْ الـــــوْكَ

رْ مَ العْ ولْ  طُ يرَكْ  غِ رَة  شْ عُ

ـــــواكْ انْـــســـيـــرْ ـــــهْ ب

ــرْ مَ القْ دارَة  ــا  ي ــكْ  امَ قُدَّ

ــديـــرْ ـــغـــيـــتْ انـْ ـــبْ شَ

رْ دَ زْ القْ كْ عاجَ راضَ رْتْ في اغْ صَ

ـــرِيـــرْ ـــحْ نَــــرْعــــى الـــتَّ

زَرْ ــوْ ــفْ ال فَّ ــي و يخَ ــرْ ل فَ يَغْ

ـــرْ ـــي ـــصِ ـــبَ ـــــــلَّ ال جَ

ميرْ الضْ يَفْجى 

نديـرْ ــبْ  الــحُ

ــيرْ ي األسِ ــدِ افْ

ميرْ مالِي في اضْ

ــرْ يِي تَخْ ــي  مالِ

يرْ سِ اكْ ناحْ  الجْ

ــرْ ي النَّصِ ــمَ  نَعْ

ــانْ تَنْكســرْ ــوشْ الرُّقْب و جيُ

ة مَ يْطْ حَ ــه المْ صانُ حْ أغْ تَلْقَ

تْبَرْ خْ ــورْ مَ ــعْ األُمُ مي فــي اجْ

ــما األسْ ــداوَلْ  بَجْ ــي  رَسِّ امْ

رْ النْفَ و  التِّيهْ  من  ـزَّاكْ  يـَ

ة مَ فاطْ ــزالْ  الــغْ يا  ــي  روفِ

ــرْ ــصَ ــــرَّة الــبْ ــا قُ ً ي ــــدا أبَ

ما الدْ ــدْ  الــرَّافَ البارْ  يرْ  سِ

رْ قَ السَّ صــارْمْ  يا  لُوبَكْ  غْ مَ

ة مَ حاكْ اقْ  شَّ العُ في  انْتِ  و 

رْ شَ دُونْ  زُومْ  هْ مَ و  لُوبْ  غْ مَ

ة داوْمَ المْ اعة  الطَّ وامْ  ــدْ بَ

ــرْ البْشَ ــقْ  خالَ ــي  يعافِنِ و 

ة ناقَمْ ــلْ  كُ نَّا  عَ ــعْ  فَ ــدْ يَ

انتهت القصيدة

11 : يقال كذلك :  “في صحو اسماك المغيمة“. 

26 : يقال كذلك :  “ليك الروح اهديت و الدما“.

مالحظة :  نالحظ اختالف في ترتيب األبيات في األقسام ما قبل األخير و األخير.
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تِينِي قْ شَ اعْ إذا  للتِّيه  بَر  اصْ و 

ــلْطان ــي سُ ــر و البَاهِ هَ ــحْ بالقْ لِي ــوبْ للمْ سُ كْ ــق البْهــا مَ عاشَ

هادِينِي و  يَّا  إيْدِ بِينْ  عْ  ضَ اخْ و 

ــانْ الشَّ و  ــة  يبَ بالهِ ــي  ورْتِ صُ مــال  لِجْ ــأَدب  تْ و  ــي  اقْبالْتِ ق  ــدَ بَنْ

ــي إيْواتِينِ ــي  نَاتِ اخْ و  ــت  نَّ نَتْخَ

ــزْالَنْ ــع الغُ بْ ــنْ طَ ــوَى مَ ــابْ الهْ ــوه ارْبَ رْفُ ــرُود إيعَ ــه و الشْ و التِي

وِينِي يَغْ لِيسْ  نْيَا  الدُ تَاعْ  امْ و 

سانْ االحْ و  يْر  بالخَ ا  البْهَ ق  عاشَ يَا  ها  لَكْ تَمْ تِي  طاعْ ن  لكِ

زِينِي لِي  اوْصفْ  زْيَان  المَ الْ  قَ

ان سَ الحَ ورْ  بْدُ رَامْ  الغْ نَاسْ  وا  حُ دْ إيْمَ يفْ  كِ نِي  امْحاسْ حْ  دَ امْ و 

رُودِينِي ارَمْ  صَ ره  فْ شَ ن  لِمَ لْتَ  قُ

ــان افْرِيمَ ــرُوجْ  اخْ دَگْ  ــنْ  تْصافِي مَ ــا  ارْوَام عــابْ  اجْ ــه  لُ نْوَاجْ و 
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ينِي اهِ يالدَّ أوْصافَك  د  حَ ي  شِ

زْيان ــتَ مَ ــنَ انْ ينْ بَيْ دِ ــان شــاهْ يجَ ــومْ الدِّ ــه و نْجُ ــت لُ ــالَلْ قُلْ الهْ

ينِي ر الصِّ وْهَ رَكْ فَاق علَى الجَ تُغْ

ان مَ بَلَّعْ من  كْ  دَّ خَ و  ينْيَة  شِ لَقْ الَصْ  خَ نْ  مَ فَك  رَاشْ امْ ر  مَ احْ و 

ينِي بيْمِ زَال  الغْ يا  لَك  لَفْ  نَحْ

رْبان عُ و  نْ  ــدُ امْ في  رْبْنَا  غَ ارْ  اقْطَ في  ينِي  عَ رتُه  نْظَ ما  كْ  وْضَ عَ

زِينِي لِي  اوْصفْ  زْيَان  المَ الْ  قَ

ان سَ الحَ ورْ  بْدُ رَامْ  الغْ نَاسْ  وا  حُ دْ إيْمَ يفْ  كِ نِي  امْحاسْ حْ  دَ امْ و 

بِينِي اجْ فاوَة  لصْ ابَه  إيشَ وَاشْ 

ان يجَ ــبْ الدِّ قْ نارْتُه فــي عُ ــة امْ بْل ــاگْ مــن القَ ــت لُه تَ ــر قُلْ جَ فْ كَ

ينِي هِّ إيفَ ــورُه  نُ رَّة  الغُ ــوْ  ضُ

زَانْ المْ بَّتْ  صَ و  ه  ــدُ رَعْ زَامْ  و  المه  اظْ دَاجْ  في  بَرْقْ  نْ  كَ ف  طَ يَخْ

بِينِي يَسْ ر  بالسَّ اللِّي  األَنْفْ  و 

ــزَانْ ــرْ مَن البِي ــه حُ يْجت ــارْ هِ ــي قَرْنَــص فــي خيَ ــر بَرْنِ ي ــه طِ نِي نَعْ

ينِي فِ يَشْ رْ  الضَ م  قْ سُ من  كْ  رِيقَ

يسان ياة في زاج الكِ تُومْ ماء حْ خْ فى من مَ ل و اصْ سَ لى من العْ أحْ
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زِينِي لِي  اوْصفْ  زْيَان  المَ الْ  قَ

ان سَ الحَ ورْ  بْدُ رَامْ  الغْ نَاسْ  وا  حُ دْ إيْمَ يفْ  كِ نِي  امْحاسْ حْ  دَ امْ و 

ينِي قِ اسْ و  رْيَال  الجَ كاسْ  ر  دَّ غَ

بِهــان مــات اصْ ــنْ مــن نَغْ نِي ــوْتْ الحْ ــن بالصَّ ــهْ بيتاي ــدْ علِي انْشَ

ــي يِّينِ احْ و  ــة  بالمايَ ــي  رْنِ دكَّ

ــرْوَان مَ ــي  بَنِ ــك  لْ بِمُ ــزْ  ايَ فَ ــتْ  بَ ــي  ايَنِّ كَ ــدِي  نْ عَ ــاكْ  عَ امْ ــة  لِيلَ

ــي رِينِ المْ ــقْ  الحَ ــد  بْ عَ إال  و 

ــان ازْم ــلُــوك  مُ من  م  فَاتْهُ ــي  ولّ ييِّن  دِ عْ السَّ ــة  ــالكَ امْ والَ 

ــي ينِ زَهِّ و  ــي  وَلْفِ ــا  ي ــي  نِ نادَمْ

مانْ رَحْ وْلَى  المُ و  ماليَة  يسانْ  كِ رُب  نَشْ يَّة  خِ السْ كْ  يَــدَّ من 

زِينِي لِي  اوْصفْ  زْيَان  المَ الْ  قَ

ان سَ الحَ ورْ  بْدُ رَامْ  الغْ نَاسْ  وا  حُ دْ إيْمَ يفْ  كِ نِي  امْحاسْ حْ  دَ امْ و 

ــي تِينِ رَهْ ــكْ إذا اكْ ي ــي يَبْغِ لْبِ قَ

ان حَ للْمْ بْرْ  الصَّ و  ة  فَ ساعْ بالمْ قْ  العاشَ على  رَامْ  الغْ لَ  اهْ وا  مُ كْ حَ

افِينِي اتْحَ ال  نَك  سْ حُ من  ن  لَكِ

رَان جْ بالهَ افِينِي  اتْحَ ال  ــعــاكْ  امْ ــتْ  ــرَّطْ فَ إذا  و  اوْتِــيــت  إذا 
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ــلِّينِي تْسَ كَ ــكْ  رَامَ اغْ ةْ  ــوَ نَشْ

رَان ــكْ ــكْ سَ بَّ ــي مــن حُ يبْنِ ــارة اتْصِ ــضْ ت تْوَگَّ ــي مَ يبْنِ ــارة اتْصِ ت

ــي اوِينِ تدَ ــي  تَبْغِ إذا  ــل  بالوَصْ

ــان التِّيهَ ابْ  ــدَ عْ و  ــا  فَ بالجْ ــي  تَبْلِينِ ــي  نِ لَكْ تَهْ ــبْ  اتْحَ إذا  و 

زِينِي لِي  اوْصفْ  زْيَان  المَ الْ  قَ

ان سَ الحَ ورْ  بْدُ رَامْ  الغْ نَاسْ  وا  حُ دْ إيْمَ يفْ  كِ نِي  امْحاسْ حْ  دَ امْ و 

ينِي تَبْغِ يكْ  نَبْغِ ا  مَ اكْ كانْ  لَوْ 

ــان األَمَ و  ق  ــدْ الصَ ــرْ  سَ ــنْ  للجانبي ر  ــخَ تَسْ ــة  بَّ حَ المْ ــادْ  تَتْق

نِّينِي اتْهَ ا  فَ الجْ من  انْتَيَا  و 

صــان ــي نُقْ نِّ دْ مَ ــاهَ ــة وال اتْشَ اعَ ــة و الطَّ مَ دْ ــدْ فــي الخَ ــا انْزِي وانَ

بِينِي و  بِينَكْ  اللِّي  ر  السَّ نْ  صُ

ــان دق هْ صُ ــوَ رِي ا والَ يَدْ ــدَ ــه اعْ نُّ ــوا عَ بُ ــا رَاقْ ر م ــدَ ــوم فــي الصْ تُ كْ مَ

إيْكافِينِي ولَى  المُ م  نَعْ انا  و 

ــرَان فْ بالغُ ــا  وَالَهَ لِمْ ــي  ادْعِ ها  عْ ــامَ سَ ــا  ي ة  ــدَ ي صِ القْ انْتهــاتْ 

انتهت القصيدة

01 : يقال كذلك :  “و اصبر لجفاي...“. 

05 : يقال كذلك :  “قال المزيان تصيف لي زيني...“. 
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01

02

03

04

05

06

07

ة سالْمَ راحْ  الجْ من  داتَك 

ــامْ ــي ــوكْ أنْ ــضُ ــهْ ــا بَ م

ة مَ زاعْ ابْطالْ  و  رْ  ساكَ بعْ

ــهــامْ اسْ و  ـــــوارَمْ  اصْ و 

ماء وعْ و الظْ ثلْ الجُ لْبُه مَ غُ

الْطــامْ فــي  ــه  يْبُ خَ ــا  م

ة ارْمَ الضَّ نارُه  بْ  شاهَ بمْ

ــرامْ ــ للـغْ ــودْ  ـ يـــعْ و 

ــة داوْمَ ــه امْ تُ مْ دَ ــا لخْ دِيمَ

مـــامْ الـــدْ و  ــــــاألدَابْ  ب

ة مَ بَسْ امْ رَّة  غُ و  جبِين  و 

اوْشــامْ غيرْ  من  ن  سْ حُ

ة اقْمَ فْ عن داتِي السَّ و عطَ

ــالمْ ــسْ ب ــي  ل ــم  ــع انْ و 

الَّم مــن  ــا  أي

مــامْ اهْ ــبْ  الحُ

ــكامْ الحْ ــرْ  جايَ

ــوَّامْ اللَّ ــوِي  يَكْ

رامْ الغْ ــبُه  سْ كَ

ــالمْ العْ ــة  قامَ

تُرْحــامْ ــمْ  ارْحَ

ة نايَمَ ــارْ  ــف اشْ ــوكْ  ــنُ ــعْ طَ مــا 

ي ارْگيمْ داغُ شِ عَك من االصْ ما لَسْ

الرْما و  يلْ  الخِ و  ــعْ  ــدافَ امْ و 

ريمْ الحْ و  ــاتْ  ــبَّ الــقُ ـــواعْ  انْ و 

ـــا ادْم مــافــيــهــا  ـــه  جـــراحُ و 

يمْ ازْعِ بُه  لَنْشاشْ رْ  ــدَ يَــقْ ما 

ــة ــالومَ الــمْ ـــولْ  صُ ــرْ   يــقــصَّ و 

يمْ دِ الخْ لَة  مْ جُ من  وبُه  سُ كْ مَ

ــة ــالزْمَ امْ ــة  ــاعَ الــطَّ ــابْ  ــب ال و 

ــمْ زِي العْ ــرْ  األَمْ و  ــة  لْمَ الكَ و 

ة مَ ناسْ رْدَة  ــــوَ كَ ودَكْ  ــــدُ خ و 

ــمْ ي ظْ ــكْ العَ ــهْ المالَ ــعْ اللَّـ نْ صَ

ــة نادْمَ بالمْ ــي  رُوحِ ــي  حي و 

ــمْ ي الرْحِ ــعْ  قَاطَ ــا  ي ــلْ  هَ تَجْ ال 
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08

09

10

11

12

13

14

15

ة مَ خاصْ عمن تابْ على المْ

ــرْ االرْســــامْ ــجَ ــهْ ــا يَ م

ة مَ امْطاعْ والَّ  لُه  بْ  تُوجَ

ــرامْ الــحْ فــي  ــوضْ  يــخُ و 

ــة االزْمَ ــوى  الهْ ــقْ  قايَ بَحْ

ـــرامْ ــد احْ ــدْ الــعــاهَ ــقْ نَ

ة مَ راحْ المْ و  الرَّافَة  هيَّ 

صامْ بخْ تْ  ـــدَّ اتْـــحَ مــا 

ة مَ بَسْ امْ رَّة  غُ و  جبِين  و 

اوْشــامْ غيرْ  من  ن  سْ حُ

ة يْمَ غَ ماكْ المْ و صفات اسْ

ــگــامْ اسْ ــونْ  الــمــيــمُ و 

ة مَ جارْ  ناعْ وفْ اشْ فُ بين اصْ

مامْ الكْ فــي  ــر  ــزَّهْ ال و 

ة عايْمَ الزَّاجْ  يُوسْ  اكْ بين 

ــــدامْ ــاجْ امْ ــت ــحْ ــا تَ م

ــامْ هَّ الفَ ســالْ 

ــة و صيام ق صدَ

امْ كَّ وا الحُ مُ كْ حَ

ــرامْ ــيرَة االكْ سِ

ــالمْ العْ ــة  قامَ

ــامْ االيَّ ــرَتْ  زَهْ

قامْ و احنا في امْ

دامْ ونْ بالمْ و صحُ

ــماء األسْ و  ــالَّحْ  بالصُّ ــفْ  حلَ و 

ــرِيــمْ اغْ ــزْلُــه  ــنْ مَ ي  فِ يَجْ ال  و 

ــة ــمَ ــأَتْ ــمْ ال ــي  ف ــقــى  ــبْ يَ والَّ 

ــمْ ي هِ ــثْ  ي دِ الحْ فــي  ــي  أجافِينِ

ة مَ حاكْ المْ ــرْطْ  شَ يتِي  رضِ و 

يمْ قِ امْ شى  الحْ في  بُّه  حُ نْ  أمَ

ـــة  ـــداوْمَ الـــمْ ــة  ــقَ ــف ــشَّ ال و 

اللئيم رْنا  سَ عن  ــبْ  ــرَگَّ إيْ وال 

ة مَ ناسْ رْدَة  ــــوَ كَ ودَكْ  ــــدُ خ و 

ــمْ ي ظْ ــكْ العَ ــهْ المالَ ــعْ اللَّـ نْ صَ

ــة ــالمَّ الــمْ ــــاتْ  اوْق ــــالتْ  احْ و 

يمْ قِ السْ رْ  الخاطَ ــرْ  ضُ ابْــرى  و 

ما بيلْ  لْسْ سَ من  ـــداوَلْ  اجْ و 

النْسيمْ ــسْ  ــرايَ اعْ به  تَــرْقُــص 

ــة تْمَ خَ امْ ــة  ـبَ هْ صَ و  ــالْ  ـرْي جَ

ــمْ كي أحْ ــتُـه  راسْ فْ بـَ ــا  رْه قَطَّ
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16

17

18

19

20

21

22

23

ة مَ كاتْ ساجْ سْ وعْ الحَ و ادْمُ

ـــظـــامْ االنْ ـــدْ  ـــاشَ ن و 

ــة والْمَ ــوس المْ يُ ــطْ اكْ حُ

ــامْ ــس ــظْ االقْ ــافَ ــا ح ي

ة مَ بَسْ امْ رَّة  غُ و  جبِين  و 

اوْشــامْ غيرْ  من  ن  سْ حُ

ة لْمَ ظَ امْ لِيلَة  في  ياهْ  بَضْ

أغيام ــتْ  ــحْ تَ شــــارَقْ 

ة مَ لْظْ جيعْ گَ بين إيْدينْ اشْ

هــــامْ صـــــــارِي  والَّ 

ــة بَرْمَ ــة امْ ــوتْ ازْباجَ و تيُ

ــــوامْ ــنْ اتْ ــي ــوقِ ــلُ ــخْ مَ

ة مَ فاصْ انْبالْ  بِينْ  الحاجْ و 

ـــــــــــوامْ اكْ زُوجْ  والَّ 

ة رايْمَ نْ  عْ للطَّ وابَسْ  اكْ و 

مـــامْ ــلْ تَـــدْ ــبَ ــقْ ــا تَ م

ــرامْ ــلْ المْ مَ يَكْ

ــامْ ســاقِي االرْي

ــالمْ العْ ــة  قامَ

بْ ســامْ وكَ يا كُ

ــهامْ اسْ دْ  القَ و 

المْ ظْ ســالَفْ مَ

و الشــفر حسام

ارْوامْ عــابْ  اجْ و 

ــة زْمَ حَ امْ ــة  رْجَ الفُ ــاسْ  عن و 

ــمْ انْجي ه  ــحُ اتْواشْ ــل  زِي تَغْ فــي 

ــة ــمَ ــرَگْ الــمْ ــرَة  بــالــســفْ دَوَّرْ 

ــمْ ي الرْخِ ــكْ  وتَ صُ فــي  ــا  ن تَّعْ مَ

ة مَ ناسْ رْدَة  ــــوَ كَ ودَكْ  ــــدُ خ و 

ــمْ ي ظْ ــكْ العَ ــهْ المالَ ــعْ اللَّـ نْ صَ

ماء السْ مــن  ــا  ــب انْ رْ  بَــــدْ والَّ 

يمْ البْهِ في  يرْ  إيْشِ قْ  ـرْ بـَ والَّ 

ة مَ الطْ المْ ـــومْ  يُ ــــرَجْ  اخْ ـهْ  بـِ

يمْ مِ الطْ ــرْ  ــزَّاخْ ال في  زُورقـــه 

ة سامَّ زُوجْ  ـــقـــارَبْ  اعْ ـــنْ  كَ

ــمْ ي الرْگِ فــي  ــاشْ  ن احْ زُوجْ  والَّ 

ساهمة ينْ  قَوْسِ من  ــتْ  ــرْجَ خَ

ــمْ ي مِ اصْ ــوا  زْقُ إيمَ ينْ  ومِ ــمُ مَسْ

ة ظالْمَ ــارْ  ــفَّ كُ ــكــاتَــبْ  امْ في 

ــمْ ي جِ الهْ و  ــلْ  تْ بالقَ ــة  لُوعَ وْ مَ
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24

25

26

27

28

29

30

31

ة مَ بَسْ امْ رَّة  غُ و  جبِين  و 

اوْشــامْ غيرْ  من  ن  سْ حُ

ة مَ نَعْ ة امْ اسْ في رُوضَ سَّ عَ

ــــرْغــــامْ ـــه ضُ ـــنُّ كـــيْ

ة مَ رَسْ امْ وَرْدَة  في  ة  طَ نُقْ

ــتْ بــاقْــالمْ ــزْلـَ مــا نـَ

ة مَ رْغْ ضَ امْ رِيَّة  كْ عَ ة  فَّ شَ

ــبْــســامْ الــمَ ــرْ  ــغْ ــتُ ال و 

ة الهايْمَ ليبَة  اجْ امْ  ــدَّ قُ

ـــامْ ـــوْه ــــــــرَّادَة ال شَ

ة نِيْمَ المْ لَة  هْ الشَّ يْنْ  العَ

ـمــامْ اتـْ ـــيَـــاضْ  الـــبَ و 

ة مَ بَسْ امْ رَّة  غُ و  جبِين  و 

اوْشــامْ غيرْ  من  ن  سْ حُ

ة وْمَ قَ امْ قُبَّة  ه  ارْياضُ في 

ارْخـــــامْ و  دْعْ  ــــوَ ــــال ب

ــالمْ العْ ــة  قامَ

المْ اغْ الخــالْ  و 

ــالَّمْ العَ ــعْ  نْ صُ

امْ َّ ــدّ ال ــلْ  ث كمَ

رامْ ــدْ  ي الجِ و 

ــامْ جَ العَ ــنْ  زِي

ــالمْ العْ ــة  قامَ

ــامْ ن يُغْ ــوَكْ  زَهْ

ة مَ ناسْ رْدَة  ــــوَ كَ ودَكْ  ــــدُ خ و 

ــمْ ي ظْ ــكْ العَ ــهْ المالَ ــعْ اللَّـ نْ صَ

ــا اوْم إال  ــة  ــرْبَ حَ ينُه  ايْمِ فــي 

ــيــمْ ــه ارْمِ ــرْكُ ــتَ ـــاداهْ إي ــنْ ح مَ

ماء السْ ـــعْ  رافَ رَبِّـــي  ة  مَ حكْ

يمْ دِ القْ ايَــم  ــدَّ ال ه  اللـَّ نْ  ــوْ كَ

ــة تْمَ خَ امْ ــي  ينِ الصِّ ــكْ  سْ بالمَ

الوْسيمْ رْ  وهَ جُ نُه  سْ حُ فايَقْ 

ــة ــبْ حايَمْ ي الطِّ و  ــا  ف العْ ــى  عل

اتْگيمْ مــا  ـــانْ  األم ــرى  ــقْ تَ مــا 

ة مَ گْ سَ المَ الــزِّيــنْ  ـــرُوفْ  احْ و 

يمْ كِ احْ تُه  نَعْ اصْ في  الزِّينْ  فْ  وَصْ

ة مَ ناسْ رْدَة  ــــوَ كَ ودَكْ  ــــدُ خ و 

ــمْ ي ظْ ــكْ العَ ــهْ المالَ ــعْ اللَّـ نْ صَ

ــة مَ رَگْ امْ ــة  ـوشَ نْـقُ مَ ــرَة  ـضْ خَ

يمْ الرْگِ و  يـشْ  التَّـنْـقِ انْــواعْ  و 
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32

33

34

35

36

37

38

39

ة ناغمَ نْ  سَ الحَ أمْ  وفْ  شُ

ــامْ ـــرَة ق ـــضْ ــلْ حُ ــبَ ــلْ بَ

ــة مَ نَغْ امْ ــه  لْيَتُ حُ ــدْ  يَنْشَ

ــمــامْ الــحْ ــرُه  ــي ــشِ ع و 

يارْ الرَّوْضْ قادمة وفْ أطْ شُ

ــامْ ــن ن ــضْ م ــقَّ ــيَ ــتْ  يَ

ماء بالعْ ريضْ  امْ رَّازْ  الحَ و 

ـــامْ ـــمَّ ــــــداكْ الـــنَّ وك

ة مَ بَسْ امْ رَّة  غُ و  جبِين  و 

اوْشــامْ غيرْ  من  ن  سْ حُ

ة دايْمَ ــتْ  ري االَّ  ـــامْ  االيَّ

ـــمْ االقْــــدامْ ـــنْ هُ وايـَ

ة مَ مْ خَ امْ نْيا  الدُّ ابْقاتْ  و 

ـــــامْ ـــرَتْـــنـــا االيَّ ـــضْ غَ

ــة عاقَمْ والَّتْ  ــه  الْقاحُ و 

ــمــامْ ــخْ ــتَّ ــا ال ه ــدْ ــكَّ نَ

مــامْ ــي الكْ راخِ

اليمام عْ  ــمَ اسْ

االنْســامْ بَّتْ  هَ

ــدْ هامْ و الحاسَ

ــالمْ العْ ــة  قامَ

ــالمْ ــلْ احْ ثْ كامَ

ــوامْ االقْ ــتْ  رَدْلَ

ــآمْ اشْ ــت  الوَقْ

ــة ــارمَ غ االزْهـــــارْ  عليها  و 

ــيمْ ــارَقْ الوْسِ ــرْ الشَّ جْ ــدْ الفَ نْ عَ

ــة مَ خْ فَ امْ ــة  يبَ جِ اعْ ــواتْ  بصْ

النْغيمْ في  يزِيد  و  ــنْ  ــنَّ إيَــحَ

ـــاتْ عــازَمــة هــا ج ــدْ ــقــاعَ لــمْ

ــا ارْحــيــمْ ــن ــة رَبْ ــرْجَ ــنَــمْ فَ يَــغْ

ناقَمة ــانْ  ي ــدْ ــعُ ــال ب ــتْ  ــاطَ ح

ــمْ ي مِ اهْ ــرُه  خاطَ ــا  تْن فَرْجَ مــن 

ة مَ ناسْ رْدَة  ــــوَ كَ ودَكْ  ــــدُ خ و 

ــمْ ي ظْ ــكْ العَ ــهْ المالَ ــعْ اللَّـ نْ صَ

ــا ــمَ ــرَتْ ــرْ إيْ ــغُ ــصْ ــاج ال ـــا ت دَاب

لِيمْ احْ ابْقى  ما  البْها  لْ  هَ من 

ما الحْ ــيــنْ  ب و  ـــرْدْ  الـــبَ بين 

ــرِيــمْ اكْ ازْمــانْــنــا  فــي  رينا  مــا 

ما اكْ ـــهـــا  دَرْعْ ــنْ  ــبْ لَ ــى  ــتَّ حَ

يمْ النْعِ ابْدانْها  ظامْ  اعْ لْ  نحَ و 
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40

41

ة رُوفْ اشطارْ حازْمَ ودْ احْ خُ

ــامْ ــه ــبْ مَ ـــــمْ  األسْ و 

ة مَ ظْ عَ المْ ولَة  الدُ لرْبابْ 

ـــــالمْ ــــي االعْ ســــاداتِ

االقْسامْ حافَظْ 

المْ د السْ من بَعْ

ــة ــامَّ ــــاجْ ت ــــوَهَّ ــدر ال ــب ــال ب

الميمْ ــرَة  ــاهْ ظ ــيَّــة  الــقــافِ و 

ــما االسْ و  ــرْ  كْ الدِّ ــنْ  حابِي اصْ

ــمْ النْعي ــة  نَّ جَ فــي  ــم  نْزَلْهُ مَ

انتهت القصيدة

03 : يقال كذلك :  “ما يوقف“ عوض “ما يقدر“. 

07 : يقال كذلك :  “احيي روحي بالمالزمة أو المراحمة“. 

21 : يقال كذلك :  “ساهمة“ عوض “سامة“. 

مالحظة :  إن القسمين الرابع و الخامس مختلفان في ترتيب ابياتها مع نصوص أخرى وقفنا عليها.
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وم مُ مَسْ يفْ  بْسِ قَلْبِي  نْ  عَ طْ رَام  الغْ يرْ  امِ

وم ــقُ مَسْ ــل  ي انْحِ ــا  أن و 

ه سهامُ تِي  جْ هْ مُ في  لِي  لَوَّحْ  وَى  الهْ و 

ة النُّوم ــدَّ احْ لَ ــوَّ ــنْ النُ فَ ــى الجْ ــتْ عل تَاهَ

ــوم انْهُ ــمْ  هايَ ــتْ  ي ابْقِ و 

ــوا هامُ ــقْ  ي مِ العْ ــرِي  بَحْ فــي  قْ  ــالَ األخْ و 

وم مُ هْ ــب صــارْ مَ لْ ــعْ و القَ لَّ تْوَ ــوَى مَ بالهْ

وم ـــدُ ـــعْ مَ ـــــة  رَاحَ ال 

ه ادْمامُ ي  لمالْكِ عاوْا  يَسْ ارَح  ــوَ الــجْ و 

وم دُ القْ دُون  ــالَج  عْ لِيه  ما  ــي  دَاتِ ــرْ  ضَ

ــوم لْمُ مَ ــود  انْعُ ــى  تَ يَمْ

ه تامُ لْبْ من غْ ى القَ فَ ي يَصْ مِ لَعْ نَجْ إال اطْ

وم بْسُ المَ رِي  وهْ الجُ رْ  التْغَ دَات  ادْرَى  من 

تُوم خْ مَ فيه  ــيــقْ  ارْحِ و 

ه اقْوَامُ في  البَانْ  يبْ  قْطِ تْ  نَعْ تْزُورْنِي 
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026

027

028

029

030

031

لْثُوم كَ ـــزُور  اتْ حتى  ــة  رَاح ال  نَا  هْ ال 

ـــرُومْ ـــبْ بُـــوســـالَـــفْ مَ

و طامُ ينْ  بُوسالْفِ رْ  الخاطَ بات  سْ من  و 

و طامُ و  لْثُوم  كَ الَك  الهْ في  بابِي  اسْ و 

ــوم لْمُ مَ ــودْ  يْعُ ــى  تَ يَمْ لِي  ــمْ شَ ــا  أنَ آحْ 

وم ــمُ شْ المَ ــي  اتْزُورْنِ و 

ه سامُ احْ للوْغَى  ــرَّدْ  جَ يالَفِي  مِ غــرَام 

وم هُ بَسْ سايْلِينْ  يا  شايا  حْ في  نِي  دَگْ

تُوم كْ مَ ــرْ  سَ يتْ  مِ كْ و 

ه ــا انْيامُ ــرْت مــن البْهَ ــومْ انْظَ ــبْتِي يُ سَ

وم ــت للْقُ ــي و قُلْ ــمْ حالِ ــا الَّيَ ســباتْنِي ي

ــرُوم غْ مَ ــم  ي مِ اهْ ــا  هان

ه عامُ اطْ لُه  لَذْ  ما  فانِي  ي  مِ سْ جَ يل  انْحِ

رَاح ي السْ لْقِ طَ

يهْ الرَّاح قِ و اسْ

ــوَّاح نُ نُه  فْ جَ

ه قامُ رُّه و اسْ طال ضُ

ه نْيَامُ نُور  ابْها  يا 

ه قامُ لَك لِمْ يُومْ وَصْ

رَاحْ الجْ د  مَ تَخْ

اح يْ االلْمَ يَا ضَ

رَاح الجْ د  مَ تَكْ

دَوَّاح بُو  رِيمْ  للغْ

ه يَرْتَاح فُ نَى لَهْ ال غْ

رُّه بَاح رَامَك سَ من غْ
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ــوم لْمُ ــارْ مَ بَ ــذْ الخْ ــي خُ زَالِ ــول غْ ــا رْسُ ي

ــرُوم غْ المَ ــا  ه بْدْ عَ مــن 

ه ــق يَرْجــاك فــي ارْســامُ ــلْ لهــا عاشَ قُ

ــوم يُ ضْ مَ رَاهْ  وَاه  ــدْ بَ ــي  لِ جْ عَ و  ــهْ  ي عالْجِ

ــوم طُ فْ مَ ــل  ثِي مْ ــي  يَرْتِ

ه ــالمُ ــه اسْ ــا الدامــي رَدِّي لُ كْ ي ــقَ عاشْ

لْثُوم كَ ـــزُور  اتْ حتى  ــة  رَاح ال  نَا  هْ ال 

ـــرُومْ ـــبْ بُـــوســـالَـــفْ مَ

و طامُ ينْ  بُوسالْفِ رْ  الخاطَ بات  سْ من  و 

و امُ طَ و  لْثُوم  كَ ُمْ  أ في  الزِّينْ  ــرُوف  حْ و 

ــام اوْهَ في  اتْبَان  ي  كِ نَحْ ــرَّادَة  طَ ها  قَدْ

ـــزُومْ ــلْ زَهْ ــدْ بَــطَ فــي يَ

ه يامُ اغْ في  لَّى  اتْجَ ــالَل  اهْ بِينْ  الجْ و 

ــومْ النُّ ــتْ  رَّمْ حَ ــي  لِ ياهْ ــرُومْ  غْ المَ ــا  أنَ

وم ــمُ شْ ا قد المَ ــنْ و البْهَ ــتْ بالزِّي صالَ

وم ــهُ ــو بَسْ نُ عْ ــن يَطَ بِي دْ ــفار مهَ و اشْ

و امُ لطَ وب  سُ كْ مَ نْت  كُ وم  انْهُ قَبْل  من 

ه امُ وشَ و  ير  طِ تَشْ فيه  رْقُومْ  مَ رْ  دْ صَ و 

ـه مامُ اكْ فاتَحْ  وَرْد  م  متِيلْهُ ودْ  دُ اخْ و 
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ــوم ــمْ ادْهُ اهَ ــا الفَ ــة ي يَّ ــوَالَف زَنْجِ و السْ

ومْ ــرْ عُ طَ ــوا فــي المْ عامُ

ه اقْوَامُ في  بَرْنِي  رْنَصْ  قَ مْ بازْ  األَنْــفْ  و 

ــوم لُ بَقْ ــنْ  رْقِي عَ مْ ــنْ  نُونِي ــبْ  وَاجَ الحْ و 

ــوم يُّ القَ ــي  نِ الغْ ــع  نْ صُ

ــوا نامُ ــقْ  ي بالرْحِ ســايَلْنِي  ــا  ي انْجالْهــا 

نُوم غْ مَ رْ  حُ رْجانُه  مَ فايَفْ  بَشْ وَاقْها  اطْ

ــوم نْظُ مَ ــه  في ــر  ـوْهَ جَ

ه قامُ اسْ من  يقْ  شِ العْ اوِي  يْــدَ رِيقْ  فيه 

وم نْعُ مَ زُورْ  جْ في  طاوُسْ  بَة  رَگْ ا  هَ يدْ جِ

ــومْ سُ مالَها  ــنْ  ــي دَرْعِ

ــه نامُ امْ ــوا  رْم يَحَ ــيقْ  شِ العْ ــم  ايْرَاهُ إال 

لْثُوم كَ ـــزُور  اتْ حتى  ــة  رَاح ال  نَا  هْ ال 

ـــرُومْ ـــبْ بُـــوســـالَـــفْ مَ

و طامُ ينْ  بُوسالْفِ رْ  الخاطَ بات  سْ من  و 

ـــوَاب رَدِّي الجْ

اب دَ لَة األهْ حْ كَ

ه سامُ ل احْ للوْغَى سَ

ه قامُ رُّه و اسْ طال ضَ

الَّب غَ رَك  ــفْ شَ

ذَاب قْ  العاشَ و 

ــوَاب بصْ ــة  زْيانَ َلْمَ أ

اب دَ تَعْ قَلْبِي  بَتْ  دْ عَ
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و طامُ و  لْثُوم  كَ وِيتْ  اهْ اللِّي  ــزُورْ  اتْ و 

وم لْمُ مَ البْنات  عْ  مْ جَ رَا  ال  من  رَا  آشْ 

ــوم للتُّــــ ــن  ي لْعِ مگَ و 

وا نامُ ين  دِ الحاسْ و  ــي  وَاشِ ال  و  عــدُ ال 

حزُوم في  ينْ  ناقْشِ ــم  الرَاهُ من  رَا  وَاشْ 

ــوم ــى القُ ــلْموا عل و يسَ

ه رَامُ اغْ لُه  يجْ  يهِ يقْ  شِ العْ م  يرَاهُ إال 

يُوم قْ مَ البْساط  و  ــمْ   الرَاهُ من  رَا  وَاشْ 

ــم ــاهُ ــعَ امْ ـــــة  الَلَّ و 

ه المُ اعْ ى  هَ المْ و  رَة  قَفْ في  ــزَالْ  اغْ كن 

ومْ ــدُ للقْ ــي  انْسِ عَ ــا  ي ــي  انْرَاجِ و  ــي  مايْلِ

ــوم عــن يُــوم ــاكْ يُ ــرْجَ نَ

ه ــم فــي ايَّامُ رِي ــدْ للغْ ي ــك عِ لَ انْهــار وَصْ

ــوم ــالَم و اللُّ ــف المْ ــي كَ ــم حالِ ــا الالَّيَ ي

ــوم تْيُ مَ ــل  ي انْحِ ــي  هانِ

ــوا المُ ينْ  الَيْمِ من  ــاذا  م ــرْت  ــظَ انْ ــوْ  لَ

رْطاب يـَ ـهمـابـا  ـقامُ ل لمْ وْصَ و تـَ تْ في كتاب تَبْعَ وَاب بجْ ة  يفَ الهِ رْ  خاطَ



كلثوم و طامو 372

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

لْثُوم كَ ـــزُور  اتْ حتى  ــة  رَاح ال  نَا  هْ ال 

ـــرُومْ ـــبْ بُـــوســـالَـــفْ مَ

و طامُ ينْ  بُوسالْفِ رْ  الخاطَ بات  سْ من  و 

ــو طامُ و  ــوم  لْثُ كَ ــرَاق  افْ مــن  ــم  الهايَ

ــوم سُ لها  مــا  ــلَّــة  حُ ارَاوْي  لــك  ــدْ  خُ

وم رْگُ المَ ــا  ــرْزْه طَ في 

ــه انْظامُ ــي  باهِ ــر  وهَ جُ و  ــوت  اليَاقُ مــن 

وم رْگُ ــا المَ ــع البْهَ بْ بَهــان و طَ ــت اصْ فاقَ

وم نْغُ المَ ــجــازِي  احْ و   

ه ي اقْوامُ نَى حاضِ عْ ب المَ من شغال صاحَ

وم قُ ل مَسْ الَم اعالْج كُ ة العْ دْح قامَ في مَ

ــوم لْثُ كَ ــتْ  وِي اهْ ــي  اللِّ

و طامُ يفا  الهَ الگادَة  نَعْت  يبَة  الوْجِ و 

رَامْ امْ يْزِيد  و  لْ  قَ العْ وَّشْ  يَشُ رَامْ  الغْ

قام اسْ بِه  لْب  القَ و  ــة  رَاحَ ال  نَا  اهْ ال 

الَم العْ ة  قامَ تــزُورِنِــي  ــادْرَى  م يا  هل 

ه رَامُ امْ وِيــنْ  ــرَف  اعْ ما  به  بْلِي  المَ و 

ه نامُ امْ ه  رْمُ يحَ بِيل  الهْ كما  يْبَات  و 

ــه رامُ بَغْ ــي  الفانِ لِيلْهــا  لَخْ ــفْ  طَ تَعْ
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انتهت القصيدة

098

099

100

101

102

103

وم بَنْسُ يبْ  طِ فَاح  ما  يبَه  انْهِ الم  السْ و 

تُوم خْ مَ ــرْ  زَهْ رُوضْ  من 

ه المُ اكْ جا  فاش  البُوجادِي  يد  حِ الجْ و 

يُّوم القَ ي  خالْقِ يا  ر  فَ تَغْ أَلْتَك  اسْ ِلَه  ياإ

ــوم صُ عْ المَ ــي  النْبِ ــرْم  حُ

ه قامُ امْ في  بِيبْ  الحْ نْرَى  يُومْ  من  وَاشْ 

065 : يقال كذلك :  “تبعت في عتاب“.

مالحظة :   إن العروبيات غير متساوين في تركيب األبيات..
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ــولْ انْــقُ ما  ــي  ــفِ وَلْ ــي  ــنِ ودَّعْ ين  حِ ــبْــتْ  صَ ما  سيدي  يا  هو  و 

انِي لسَ الْ  اتْقَ و  ي  ارْحِ وَ اجْ لُوا  دَهْ

ـــي ـــانِ حـــتـــى جَ

ــادُه عَ ــطابَتْ أگْ ــسْ و اسْ لَ ــالَمْ و اجْ ــي بالسْ يَّانِ حَ

يدْ سِ يَا  تَكْ  دَّعْ و  لِي  قالْ  و  رُه  فْ شَ نَيَّمْ  لِّي  امْسَ شافْنِي  نِينْ  امْ و 

الُه حَ في  ى  ومْشَ لِي  قْ عَ اد  وخَ نِي  لَكْ امَ باشْ  ي  رَاسِ دَاعْ  الوْ دْ  بَعْ قَبَّلْ 

رِيدْ
امْ افْ لْ في االرْسَ قَ ى بَالَ عْ بُوبُه و بقَ حْ رَقْ مَ ي اللِّي افْ اسِ يفْ إيْوَ كِ

ــي ــبِ
ــلْ ــبْ قَ ــي ــبِ ــي احْ ــانِ ــف ــفْ اجْ ــي ـــا كِ أن

الُه يَ اخْ و  وتُه  انْعُ و  ــورْتُــه  صُ يرْ  غِ لَّى  خَ ما 

ابْحالُه ورْ  البْدُ في  زِينْ  رْتْ  انْظَ رِي  مْ عَ الّ  من 

ـــولْ ارْسُ ــيَّ  لِ طْ  يفَ سِ مــا  ي  مالْكِ بَـــانْ  مــا  سيدي  يــا  هــو  و 

ــي انِ ــدَ ابْ ــــرُوقْ  اعْ ـــاوْا  ـــخَ ارْتْ و 

ـي ــبَــانـِ اسْ وال 

اعيانِي ــعْ  مْ بــالــدَّ ــرُوا  ــمْ ــهَ انْ و 

ــانِــي نْ قَ ــوْ فــي لـَ
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يضْ الفِ ــي  ــرَاجِ إيْ انْ  شَ طْ عَ أو 

ـــي ـــرَاضِ بــــالَ غْ

ـود مُ ـلـْ الجَ وَاتْ  فْ صَ من  فـوق 

ـــرْدِي ــضْ سَ بْــلَــحْ

يضْ ي الغِ ــفِ ــربْ و ارْوَى يَشْ إلى اشْ

ــي رَاضِ ـــرْتْ  سَ و 

ــودْ ــهُ ـــرْ اصْ ـــا حَ وَّبْـــهَ ــا ايْـــدُ م

وَرْدِي ـــــــدْ  خَ و 

رِيضْ المْ ة  الرّاحَ ى  يَرْجَ كيف  اهْ  نَرْجَ

ــي ــرَاضِ اعْ في  ــا  جَ

رَادُه مْ في  ــرَادِي  مْ و  تُه  وَ هْ شَ فِي  لِي  قْ عَ ةْ  وَ هْ شَ

يدْ البَعِ و  رِيبْ  القْ بْتُه  حَ امْ على  يتْ  فِ جْ و  نْدِي  عَ زِيزْ  اعْ ه  رُوحُ رَفْ  يَعْ

ــه فالُ ــر تَجْ ثَ ــه يَكْ بُّ تْحَ ــوبْ كَ لُ ــنْ القْ ــقْ بَايَ قَّ يحَ ــنْ كَ نِي ــنْ امْ و الزِّي

رِيدْ
امْ افْ لْ في االرْسَ قَ ى بَالَ عْ بُوبُه و بقَ حْ رَقْ مَ ي اللِّي افْ اسِ يفْ إيْوَ كِ

ــي ــبِ
ــلْ ــبْ قَ ــي ــبِ ــي احْ ــانِ ــف ــفْ اجْ ــي ـــا كِ أن

الُه يَ اخْ و  وتُه  انْعُ و  ــورْتُــه  صُ يرْ  غِ لَّى  خَ ما 

ابْحالُه ورْ  البْدُ في  زِينْ  رْتْ  انْظَ رِي  مْ عَ الّ  من 

ـــزُولْ ايْ قَلْبِي  مــن  بُوبِي  حْ مَ ـــرَامْ  غْ مــابَــا  سيدي  يــا  هــو  و 

ودْ رْصُ مَ ع  اطَ القَ ا  بالمَ يرْ  غِ ول  انْقُ و 

ي ــدِ ــنْ هَ ــرْ  ــفَ اشْ و 

ادُه وَ ــوقْ اجْ بْ فُ ارَة رَاكَ ــقَ ة السْ ومَ انْ في حُ ــلْطَ سُ

يدْ دِ ة في الزَّرْدْ و الحْ سَ اطْ الْ غَ اهْ ابْطَ عَ زَارَقْ و امْ نْ و المْ عْ يُوفْ الطَّ بَسْ

الُه بَوْصَ ي  يْباهِ و  ه  مُ رْسْ لمَ ياتِي  تَّى  حَ لْ  مَ يَعْ يفْ  كِ د  هْ الجَ قلِيلْ  و 
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ــه ــابُ ــبَ ـــزْ احْ ه عَ ــنْــدُ ــتْ عَ ــنْ كُ

ــرْبِــي ــيــحْ عَ ــصِ افْ

ــه ــابُ ــحَ صْ و  ـــه  سُ ـــالَّ جَ ـــرْ  سَ

ـــي ــلْ رَبِّ ــضَ ــفْ ب

رِيدْ
امْ افْ لْ في االرْسَ قَ ى بَالَ عْ بُوبُه و بقَ حْ رَقْ مَ ي اللِّي افْ اسِ يفْ إيْوَ كِ

ــي ــبِ
ــلْ ــبْ قَ ــي ــبِ ــي احْ ــانِ ــف ــفْ اجْ ــي ـــا كِ أن

الُه يَ اخْ و  وتُه  انْعُ و  ــورْتُــه  صُ يرْ  غِ لَّى  خَ ما 

ابْحالُه ورْ  البْدُ في  زِينْ  رْتْ  انْظَ رِي  مْ عَ الّ  من 

ــول الــوْصُ نَلْت  تُه  قْ شَ أعْ لِيحْ  امْ ــنْ  مَ ــا  أمَ سيدي  يا  هو  و 

ابُه ارْكَ مْت  دَ اخْ ام  مَ اهْ من  ا  مَ و 

ــــي ــــربـِّ مَ زَدْتْ 

ــادُه نَ اعْ ــام  ايَّ فــي  ــي  بَاقِ ــرْ  ي غِ اصْ ــي  نِ الَكْ المَ و 

يِيد تَقْ والَ  مْ  كْ حُ الَ  علِيهْ  ما  ايَبْ  الغَ و  ة  الَكَ المْ رَة  مْ بَخَ رَانْ  كْ سَ

الُه حَ ه  فُّ شَ ما  الَقُه  اخَ في  وبْ  تْعُ مَ اللِّي  و  لِّي  امْسَ اللِّي  ه  نْدُ عَ وَى  سْ

رِيدْ
امْ افْ لْ في االرْسَ قَ ى بَالَ عْ بُوبُه و بقَ حْ رَقْ مَ ي اللِّي افْ اسِ يفْ إيْوَ كِ

ــي ــبِ
ــلْ ــبْ قَ ــي ــبِ ــي احْ ــانِ ــف ــفْ اجْ ــي ـــا كِ أن

الُه يَ اخْ و  وتُه  انْعُ و  ــورْتُــه  صُ يرْ  غِ لَّى  خَ ما 

ابْحالُه ورْ  البْدُ في  زِينْ  رْتْ  انْظَ رِي  مْ عَ الّ  من 

ــولْ اتْــطُ بِيبِي  بَحْ يبَة  الغِ ــولَــة  جُ ــلْــتْ  قُ ما  سيدي  يا  هو  و 
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ــاهْ ابْهَ تْ  ــقْ شَ اعْ و  ــه  وِيتُ اهْ مــن 

ــي ــلْ الــبَــاهِ ــقْ عَ

امْ ــكَ الحْ و  ــطَ  بْ الضَّ و  ــر  هَ بالقْ

ــي ــزْمِ ــدْ حَ ــتَ اشْ

بــجــفــاه ــوى  ــك ــت ن ــى  ــن غ ال 

ــي ــالَهِ ــمْ مــع ال

م ـــالَ ـــا نْ ـــونِـــي مَ ـــرْفُ الَيَـــــنْ عَ

ي مِ نَكْ ــيِــيــتْ  اعْ

اهللا انْ  بْحَ سُ دِي  عْ سَ امْ  قَ امْ ا  ذَ هَ

ــي ــاهِ ـــي  سَ بـــاقِ

ادُه افْسَ و  ه  الَحُ اصْ بين  يات  االشْ في  رَقْ  يَفْ ما 

رِيدْ تَجْ فِي  ــة  دَوْحَ من  نْ  صْ غُ نْ  كَ بْ  يتْرَطَّ ه  رِيحُ به  الْ  مَ ا  أمّ وين 

الُه حَ على  تِيَارْ  اخْ ايْلُه  مَ اجْ  وَ يَعْ تــارَة  ه  يمُ انْسِ ه  مُ قْ يَسْ تَــارَة 

رِيدْ
امْ افْ لْ في االرْسَ قَ ى بَالَ عْ بُوبُه و بقَ حْ رَقْ مَ ي اللِّي افْ اسِ يفْ إيْوَ كِ

ــي ــبِ
ــلْ ــبْ قَ ــي ــبِ ــي احْ ــانِ ــف ــفْ اجْ ــي ـــا كِ أن

ــه الُ يَ اخْ و  ــه  وتُ انْعُ و  ــه  ورْتُ صُ ــرْ  ي غِ ــى  لَّ خَ ــا  م

ابْحالُه ورْ  البْدُ في  زِينْ  رْتْ  انْظَ رِي  مْ عَ الّ  من 

ــول قُ العْ ــلْ  ألهَ ــي  وبِ جُ اعْ و  ــي  رَايْبِ اغْ ــي  كِ نَحْ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

رَام الغْ م  فِيهُ رَفْ  اتْصَ اللِّي  دُوكْ 

ــي ــزْمِ عَ ــــوْي  اقْ و 

فُؤادُه قَلْبْ  علَى  ر  حْ السَّ لُه  دَاخْ اللِّي  ثِيل  تَمْ

يد دِ الحْ مَن  ى  أقْصَ قَلْب  له  نْ  إيحَ ال  حَ مُ رُومْي  يبْ  ارْهِ رُه  حْ سَ اللِّي  و 

جدواله نَزَلْ  ي  مِ جْ عَ طْ  ابْخَ ة  عزِيمَ أو  مْ  لْسَ طَ ورْ  حُ السْ ا  لذَ رَفْ  نَعْ ما 
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دِي هْ جَ ل  مَ يَحْ ــا  مَ رْ  ـــدَ اقْ على 

ـــادِي ـــدْ غَ ـــرِي افْ

ي ـــدِ ـــسَ ــا عـــن جَ ــن ــوان مـــر ت

دِي ـــــالَ ــى ابْ ــلَ ع

رِيدْ
امْ افْ لْ في االرْسَ قَ ى بَالَ عْ بُوبُه و بقَ حْ رَقْ مَ ي اللِّي افْ اسِ يفْ إيْوَ كِ

ــي ــبِ
ــلْ ــبْ قَ ــي ــبِ ــي احْ ــانِ ــف ــفْ اجْ ــي ـــا كِ أن

ــه الُ يَ اخْ و  ــه  وتُ انْعُ و  ــه  ورْتُ صُ ــرْ  ي غِ ــى  لَّ خَ ــا  م

ابْحالُه ورْ  البْدُ في  زِينْ  رْتْ  انْظَ رِي  مْ عَ الّ  من 

ول فُ اگْ ا  وهَ لْكُ سَ االّ  ــقْ  ــرِي اطْ في  ــرْتَ  ــافَ سَ سيدي  يا  هو  و 

ي دِ وَحْ ي  شِ نَمْ ا  مَ زَعْ لْتْ  قُ رْتاحْ  مَ

ــــد ــــرِي ــــفْ ــــت ب

ــادُه ــيَّ صِ من  يَّل  يضَ ـــرُودْ  اشْ ـــي  دَامِ قْ  نَلْحَ

يدْ گِ أحْ لْدْ  صَ قَلْبُه  ا  مَ الدْ فْ  اكَ سَ اللِّي  تَّالْ  القَ ة  دَّ مُ عليه  يت  مدِّ

بَالُه اكْ فِي  لْ  صَ يَحْ كَ ه  يدُ يصِ اللِّي  الرَّامِي  و  ه  انْيَامُ في  ر  حْ السَّ وترن 

رِيدْ
امْ افْ لْ في االرْسَ قَ ى بَالَ عْ بُوبُه و بقَ حْ رَقْ مَ ي اللِّي افْ اسِ يفْ إيْوَ كِ

ــي ــبِ
ــلْ ــبْ قَ ــي ــبِ ــي احْ ــانِ ــف ــفْ اجْ ــي ـــا كِ أن

ــه الُ يَ اخْ و  ــه  وتُ انْعُ و  ــه  ورْتُ صُ ــرْ  ي غِ ــى  لَّ خَ ــا  م

ابْحالُه ورْ  البْدُ في  زِينْ  رْتْ  انْظَ رِي  مْ عَ الّ  من 

ــلُــول اطْ ـــي  دَامِ ــةْ  ــايَ ــكَ احْ ــول  ــطُ اتْ ــة  ــازَالَ م سيدي  يــا  هــو  و 
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ــي ــلِ ــفْ ــرَنْ ــون اقْ ــلُّ ــي ال ـــدْ ف خَ

ـــالَّ ـــيـــنْ عَ جـــبِ

قَتْلُه ــنَّــى  يَــتْــمَ ـــنْ  مَ يَـــدْ  فــي 

ــــه ــــولُ وْصُ الَ 

ــلِي سْ عَ ــفْ  رْشَ المَ و  ــر  التْغُ و 

ــى ــلَّ ــجَ ر اتْ بَـــــدْ

لُه اهْ ــنْ  مَ ــدْ  حَ لُــه  ــرْ  ــضَ احْ والَ 

ــولُــه ــبْ قُ ــي ــجِ إيْ

ــي رْ لِ ــاحَ ــه سَ نَاتُ ــوقْ وَجْ ــي فُ اللِّ

ــة ــلَ ــقْ ــــوقْ الــمُ فُ

اتمادُه تَ  نَيَّمْ ا  يَاهَ اضْ من  تــبَــاْن  ــرّة  الــغُ و 

يدْ دِ اشْ يهْ  افْقِ اطْ  طَّ خَ لَمْ  بقْ رْقِيّة  شَ امْ نُونِينْ  رْقِينْ  عَ امْ بِين  جْ حَ

الُه مَ بْ في اكْ رِي يَتْرَطَّ هْ مْ امْ سَ دْ اقْوَ يد شادِي و القَ ثيل جِ و الجيد امْ

رِيدْ
امْ افْ لْ في االرْسَ قَ ى بَالَ عْ بُوبُه و بقَ حْ رَقْ مَ ي اللِّي افْ اسِ يفْ إيْوَ كِ

ــي ــبِ
ــلْ ــبْ قَ ــي ــبِ ــي احْ ــانِ ــف ــفْ اجْ ــي ـــا كِ أن

ــه الُ يَ اخْ و  ــه  وتُ انْعُ و  ــه  ورْتُ صُ ــرْ  ي غِ ــى  لَّ خَ ــا  م

ابْحالُه ورْ  البْدُ في  زِينْ  رْتْ  انْظَ رِي  مْ عَ الّ  من 

ــول انْــجُ تــارى  ــضْ  ــوَگَّ مــتَ يبْنِي  اتْصِ تــارة  سيدي  يــا  هــو  و 

له قْ عَ ه  ويحُ يا  رجْ  اخْ من  ثِيلْ  تَمْ

ـــه ـــولُ ـــرْسُ مَ ال 

ــيَادُه اسْ ــرُوهْ  جْ هَ ــبَّة  سَ دون  ــوكْ  لُ مْ المَ ــلْ  ثَ امْ
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نِيدْ تَافُه لِيهْ اسْ دْ فِي اكْ ابْ حَ لَسْ ما صَ وبَة و يجْ قُ ى من العْ شَ رَبْ يَخْ يَهْ

الُه يجَ بمِ رْ  الضَ و  ة  فَ اعْ سَ المْ و  ة  اعَ بالطَّ ه  دُ عْ سَ ين  إيعِ إالَ  إيْلُه  ما 

انتهت القصيدة

وال اكواني حتى جاني في لون تاني“.  03 : يقال كذلك :  “و هطلوا بالدمع اعياني  

مالحظة : يختلف ترتيب األقسام مع نصوص أخرى.
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ــي تامِ رْ زالْ اغْ ــكُ ــدْ و الشْ مْ ــهْ الحَ و لِلـَّ

ي قامِ اسْ رْ  ضُ من  ابْريتْ  رَبِّــي  عافانِي 

رُورْ و ازْهاتْ إيَّامِي فْ لي وَقْتْ السْ و اعطَ

ي مامِ اهْ راجْ  مَسْ تاگْ  و  رِي  بَدْ اتْوقَدْ  و 

ي امِ الدَّ لرْسامْ  لْتْ  اوصَ ليلَة  ها  دْ عَ ماسْ

لَرْسامِي مْ  الزَّاعَ ولْها  رْسُ مَ لي  لَتْ  رَسْ

ي نامِ امْ رْقْ  غَ من  تْ  فَقْ البابْ  فُمْ  في  دَقْ 

ي سامِ احْ لْتْ  مَ حَ و  الرْقيقْ  حْ  الرَّمْ تْ  ارْفَدْ

ي انيامِ يْ  ضَ عارْمِي  ولْ  ارْسُ يرْ  غِ دْ  نَوْجَ

ي امِ الدَّ لرْسامْ  لْتْ  اوصَ ليلَة  ها  دْ عَ ماسْ

المِي اكْ صيحْ  الفْ ولْ  الرْسُ قالْ  نَّتْ  اتْصَّ

ي بْ الجمر الحامِ بَرْدَتْ عن قَلْبِي امْشاهَ

اللْ اهْ نْ  كَ ي  مِ نَجْ نايَرْ  ابْرُوجْ  بين  لَعْ  اطْ و 

لَبْتْ وافانِي بِه الحالْ ودْ اللِّي اطْ صُ قْ و المَ

ــالْ ادب و  ــاسْ  إيْبَ ــا  م دْ بَعْ ــي  نِ صْ غُ ــحْ  لقَ و 

صالْ مْ ة و رضيعْ القُ عانْقَ ما باقِي غيرْ المْ

تْها مالْ يمَ جا ما قِ بْ الدْ و نزاهة في غياهَ

الختالْ و  دْ  الحاسَ و  الرْقِيبْ  نامْ  ا  امَّ دْ  بَعْ

د الفالْ دْ هَ عَ ه اسْ لْتْ يا للـَّ و استغفرت و قُ

وَّل على القتالْ عَ دْ امْ تْ بديوانْ حاگَ رَجْ و اخْ

تالْ حْ مُ للقايا  ي  فِ افْالسْ دُوقِي  متْأدَّبْ 

تْها مالْ يمَ جا ما قِ بْ الدْ و نزاهة في غياهَ

الوْصالْ ة  ساعَ قَلْبِي  حبيبْ  يا  َّلْ  بّ اتْقَ قُمْ 

لْ اهوالْ رْفَتْ كُ ولْ و انْصَ رْنِي بالوْصُ َمَ حينْ أ
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المِي بسْ فرَحْ  و  ولْ  الرْسُ رْنِي  بَشَّ ما  هْ مَ

ي امِ قُدَّ رَجْ  ـــدْ يَ ســارْ  ــولْ  ــرْسُ ال ودعــت 

ي امِ الدَّ لرْسامْ  لْتْ  اوصَ ليلَة  ها  دْ عَ ماسْ

امِي وْ السَّ تْ للجَ كْ مَ ة اسْ رَعْ ساعَ سْ في مَ

كامِي احْ ميزانْ  رْ  ابْسَ لْبَة  السَّ ارْميتْ 

ي رامِ اغْ و  وْقِي  شَ رْ  ابْحَ لْبَة  السَّ لَبْتْ  اقْ و 

ي دامِ ــي لَقْ ــنْ كتْراجِ ــاللْ الزِّي ــتْ اهْ بْ صَ

ي امِ الدَّ لرْسامْ  لْتْ  اوصَ ليلَة  ها  دْ عَ ماسْ

ــي يامِ اغْ فجــاتْ  و  ــي  رضاتْنِ و  ــي  بَلْتْنِ اقْ

ي رامِ امْ بْتْ  صَ ج  مبتهَ ارْفيعْ  ابْساطْ  فُوقْ 

ي دامِ امْ لَدْ  لَكْ  نْجْ ابْفَ ينِي  قِ اسْ و  بِّي  كُ

ــي تُرْحامِ ــنْ  حاسَ المْ دُرَّة  ــا  ي ــي  ينِ مِ رَحْ

ي امِ لْتْ االرْسامْ الدَّ ها ليلَة اوْصَ دْ عَ ماسْ

رْ الكامِي تْ بالسَّ ي في الزِّينْ بَحْ قِ شْ نْ عَ مَ

ــي تْعامِ ــيَّ مَ ــرِي عل قَلــب ونيســة خاطْ

حالْ مُ ال  لْها  نَوْصَ باين  نْتْ  يَقَّ و  تْ  قْ قَّ حَ

زالْ الغْ مْ  راسَ امْ دارْ  اجْ على  نِي  وَقَّفْ تَّى  حَ

تْها مالْ يمَ جا ما قِ بْ الدْ و نزاهة في غياهَ

يالْ احْ لْ  كُ حافَظْ  رْقْتِي  طَ امْ  زَطَّ اليَنِّي 

اقْفالْ و  بزْكارَمْ  ابْوابْها  ونِي  نْعُ مَ اليَنْ 

الْ دَّ عُ ونِي  مُّ هَ ما  انْزَلْتْ  الحلقة  فُوقْ  من 

الْ عَّ عْ الشَّ مْ دْعْ و الشَّ رَة و كيُوسْ الوَ بالسفْ

تْها مالْ يمَ جا ما قِ بْ الدْ و نزاهة في غياهَ

الْ طَّ رْ الهَ مْ قاتْنِي بكاسْ الخَ و حازَتْنِي و اسْ

ُمْ ادْاللْ ودْ أ رِي بَوْجُ لِي و خاطْ قْ نْ عَ كَّ و تسَ

االنْجالْ صابَغْ  يا  و  الزْهُ ة  ساعَ يَّ  هِ دِي  هَ

اللْ الجْ ذُو  والنا  مُ ليكْ  و  لي  رْ  فَ يَغْ ى  عَسَّ

تْها مالْ يمَ جا ما قِ بْ الدْ و نزاهة في غياهَ

الْ قَّ نا للعُ عْ ة مَ يدَ صِ دْ القْ رْتْ في هَ هَ و اجْ

مغاللْ و  وبْ  تْعُ مَ ها  رامْ اغْ من  قَلْبِي  انا  و 
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ــي مامِ تَخْ ــرْ  ثَ بَكْ ــمْ  الرِّي ــي  ينِ فِ تَجْ إال 

ما دالِي مازلت نرجى امقامها طال امقامي

ي امِ الدَّ لرْسامْ  لْتْ  اوصَ ليلَة  ها  دْ عَ ماسْ

المِي اظْ راجْ  مَسْ نُورْ  ديحْ  المْ نَّتْ  اتْصَ

ي المِ اسْ الحافَظْ  يا  رَّافْ  العَ على  هيبْ 

وسْ و عامِي مُ طْ يمْ مَ شِ لِي و اغْ كْ دْ عُ و الجاحَ

ي دِي و انْظامِ لْمْ نَشْ يخْ عَ ارْوِيتْ على الشِّ

لْ انْكالْ بْ كُ هَ ليلْتِي يَذْ فْ لي اخْ طَ و إال تَعْ

جالْ ضــى بالمِ ــرَبْ القْ ــتْ العْ ــن قالَ والي

تْها مالْ يمَ جا ما قِ بْ الدْ و نزاهة في غياهَ

مْ االقْوالْ لْتِي يا فاهَ صلْ في ابْياتْ حُ تَفْ و اسْ

جالْ عارْ و براوَلْ و اشْ دانْ و االشْ صْ  في انْظامْ القُ

بالْ تُقْ ما  مْ  تْهُ وَ دَعْ ادْعاوْا  إال  لْ  هْ الجَ ل  اهْ و 

تعالْ المُ مَ  نَعْ يا  ه  مُ تَرْحَ بَرْضاكْ  رَبِّي  يا 

انتهت القصيدة

07 : يقال كذلك :  “استيقضت و قلت...“ . 

19 : يقال كذلك :  “بالطاسة و الكاس و الخمرة و الشمع الشعال...“ . 
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النَّاسْ فايَة  اشْ من  قَلْبِي  دْ  يَنْكَ ما  كيفْ 

السْ الجْ انْرُومْ  اوْكارِي  افْراقْ  دْ  بعَ كيفْ  و 

يْبِينْ االنْفاسْ رافْ الطَّ رِي الشْ وسْ بَصْ مُ أشْ

الوْناسْ زْ  عَ و  لِي  اهْ و  بابِي  احْ و  مايْتِي  أحْ

ناسْ الجْ قيبْ  اعْ الَّنِي  خَ من  يَنْجى  كيفْ 

ناسْ كْ مَ رجالْ  يا  مْ  ليكُ اعْ عارْ  ما  واشْ 

ي مِ رَسْ ة  فَرْگَ عن  صبَرْتْ  ما  قُوة  من 

ي مِ كْ مَ زْنِي  حُ و  رْ  ظاهَ للنّاسْ  ي  فَرْحِ

ي امِّ و  بُويا  من  قيقْ  اشْ ويا  خُ ي  مِ رَسْ

ي تْمِ كَ نكايَدْ  و  بادْ  االعْ بين  كْ  حَ نَضْ

االيَّامْ رُوفْ  اصْ بْرِي  بصَ تْ  فْ عَ اسْ داكْ  كْ هَ

رامْ الكْ لْة  مَ اجْ من  بْنِي  سَ يَحْ ابْغانِي  من 

صامْ مْت الخْ لْحْ وال انْجَ رْتْ على صُ ما اقْدَ

شامْ فْ الكْ عاهْ و يســاعَ ضا امْ ي العْ يَرْخِ

مْ راسَ المْ على  دِي  بُعْ يا  زَنْ  نَحْ ما  كيفْ 

نايَمْ الغْ ت  لَكْ امْ لُونْ  يِّيبْ  بُوطَ زْ  ــوْ حُ

مْ لْبْ شــاهَ مْ على القَ ــرِي نَلْقاهُ ــزْ وَكْ عَ

ــادَمْ ن ــهْ  لي اعْ ادْوازِي  زالْ  ال  ــمْ  فيتْهُ اجْ

هايَمْ اتْليفْ  الَّنِي  خَ من  حْ  يَنْجَ كيف  و 

ــمْ رايَ ــلَ الكْ ــمْ ياهْ ــي بَرْضاكُ ونِ صارْخُ

المْ الكْ وَة  نَــدْ من  تْ  فْ انْشَ قالُوا  تَّى  حَ

رَامْ اضْ رْ  مْ بالجَ ن  ساكَ كْ  حَ يَضْ نِّي  سَ

الْهامْ و  الخُ رِيبْ  الغْ نْزَل  مَ ينِي  ينَسِّ ي  شِ

وَّامْ العَ ــوادْ  ال في  يرْ  ايْدِ ما  اكْ يرْ  ندِ و 

ي فُمِّ نْتْ  صَ و  تِي  مْ صَ اقْوى  و  دَيِّي  قَلْ 

ي تْمِ شَ دَيْ  غيرْ  رَفْ  يَعْ ما  نِي  ضْ ابْغَ من 

ي مِّ بهَ الفانْيَة  نْيا  الدُّ مع  لْتْ  تغَ اشْ و 
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ة في ورق قُرْطاسْ وعَ رْصُ ة مَ بَرْتْ اقْصيدَ اخْ

فاسْ هل  ابْنات  من  رِيَّة  ضْ حَ زالَة  كغْ

ناسْ كْ مَ رجالْ  يا  مْ  ليكُ اعْ عارْ  ما  واشْ 

لْيا الجَ ذا  لي  ابْغى  من  النَّاسْ  في  رْ  سَ يا 

لِيَّ قَلْبُه  فْ  طَ اعْ من  النَّاسْ  في  رْ  سَ يا 

فِيَّ نَزْ  طْ و  كْ  ضحَ من  النَّاسْ  في  رْ  سَ يا 

لِيَّ اعْ الرَّيْ  افْتى  من  النَّاسْ  في  رْ  سَ يا 

الخير في  انكون  إال  بحبابي  اكترني  ما 

يرْ شِ ن اعْ مَّ دْ لي و كَ بْ يَوْجَ حالْ من صاحَ اشْ

يرْ تطِ و  بْ  تَنْقَ غيرْ  ورَة  دُ احْ ارْ  الدَّ لْ  ابْراطَ

ميع في الكاسْ حابِي دارُوا اجْ داكْ اصْ كْ هَ

الرَّاسْ لي  زْ  إيهَ رانِي  شْ عُ من  الْقانِي  من 

ناسْ كْ مَ رجالْ  يا  مْ  ليكُ اعْ عارْ  ما  واشْ 

وا مُ شْ إيحَ تادْ  نَعْ نْتْ  كُ اللِّي  بابْ  االحْ

وا تْمُ يشَ و  ــا  اوْراي من  ا  يوْ طِ يَخْ عــادُوا 

كارِي ة  اعَ السّ من  لِيلْتِي  في  يتْ  مشِ و 

انْغايَمْ اللْغا  في  رِي  يَدْ ما  ي  مِ جْ عَ طْ  بخَ

مْ ماصَ نايَة الصْ بْد من اظْ ة شي عَ نْقَ عَ امَ

ــمْ رايَ ــلَ الكْ ــمْ ياهْ ــي بَرْضاكُ ونِ صارْخُ

دارِي اكْ و  حايْنِي  امْ على  قَلْبُه  افْرَحْ  و 

ــارِي ي اهْ اغْ ــكَّ ــي و بَ قْ مــن حالْتِ ــفَ و اشْ

اوْكارِي و  ــي  بابِ احْ مــع  ــي  افْراقِ ــومْ  يُ

دارِي تْبَة  عَ من  رُوجْ  الخْ في  لي  زَيَّــنْ  و 

رْ عامَ مْ  هُ عْ مْ بجَ ويباتْ  ــرِي  وَكْ لْ  إيضَ

رْ حاضَ وَقْتْ  لْ  كُ في  عامِي  اطْ ونْ  يكُ إال 

نانَرْ رِي على الصْ رَعْ يَجْ شْ وتْ المَ كيفْ حُ

مْ راسَ امْ ال  مالْ  ال  ي  فاضِ تْ  بْحَ صَ يُومْ 

ــمْ بأسَ ــي  نَّاوْنِ كَ ــا  م ــمْ  رْهُ مَّ عَ ــولْ  أتْقُ

ــمْ رايَ ــلَ الكْ ــمْ ياهْ ــي بَرْضاكُ ونِ صارْخُ

عــارِي وا  ـرَفْــدُ إيـْ ــمْ  لِــهُ نَنْحازْ  إال  و 

ــارِي يب و  ــازَقْ  ب المْ مــن  ــحْ  أقْصَ المْ  ــكْ ب
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ه تْمُ انْكَ و  ــيَّ  فِ ــمْ  يْــهُ ابْــدَ ــسْ  انْــحَ و 

ــه مُّ ــى هَ ــنْ عل زي ــبْ الحْ لْ ــتْ القَ و طوِي

بارْ االحْ الفايْزِينْ  ياخْ  االشْ مْ  يَرْحَ ه  اللـَّ

رارْ بْعْ االحْ يْفْ اللِّي يُورِيكْ طَ لى الضَّ ما احْ

يارْ الغْ ــتْ  وَقْ وتْ  يفُ و  يَتْفاجى  دْ  النَّكْ

تَلْساسْ بغيرْ  ورُه  سُ يَبْنِي  من  لْ  تاهَ يَسْ

رِيَّاسْ دُونْ  رْ  للبَحْ لْ  خُ يَدْ من  لْ  يستهَ و 

ناسْ كْ مَ رجالْ  يا  مْ  ليكُ اعْ عارْ  ما  واشْ 

حــابْ االصْ فــي  ــنْ  الظَّ ــي  لِ خــابْ  أواهْ 

األنْــيــابْ و  فارْ  لَظْ ــمْ  سَ وْا  ـــالَّ خَ ــيَّ  فِ

البْ اصْ مْ  هُ بَجباهِ رْ  جَ الحْ من  حْ  اقْصَ لْبْ  بقَ

بابْ االحْ ي  جِ بَمْ بَة  رَحْ امْ ولْ  اتْقُ ونْ  الْسُ

ا وِيوْ يَكْ مْ  عيُونْهُ و  وا  رْحُ إيْجَ مْ  ونْهُ الْسُ

ا ــوْ ي وِ ــابْ يعْ ي ــلْ الدْ ثَ ــوا مَ ــوا و يباتُ يْلُ إيْقَ

ا ويوْ يَدْ فيه  يَبْقاوْا  مْ  نْهُ عَ رَّگْ  اتْضَ من 

ــدارِي انْ و  ــكْ  حَ نَضْ و  ــرْتِي  ابْشَ ــنْ  نزَيَّ و 

البارِي مْ  نَعْ ى  أقْضَ ما  لْ  ابْكُ قضيت  و 

ورْ هُ مَشْ للحادْثِينْ  ــالَّوَه  خَ شي  لْ  كُ

بُورْ خْ وكْ مَ دُ و اعْ بِيبَكْ و اللِّي هُ ودْ بَحْ اتْعُ

ورْ شهُ و  نِينْ  اسْ بها  نَمْ  تَغْ االفــادَة  و 

صارَمْ دُونْ  رْبَ  للحَ لْ  خُ يَدْ من  لْ  تْهَ يسْ و 

القَمْ بالسْ وادْ  لَطْ لَكْ  يَسْ من  لْ  يستهَ و 

ــمْ رايَ ــلَ الكْ ــمْ ياهْ ــي بَرْضاكُ ونِ صارْخُ

ــشْ نفايَ و  خــرْ  نَفْ ــتْ  نْ كُ ــمُ  بِهِ ــي  اللِّ

ــوارَشْ ــل أهْ ــوا مث رْنْنُ ــوحْ إيْهَ ــى انْبُ و إل

طارَشْ بَمْ وا  رْشُ انْطَ ما  نْدْ  الهَ اقْفالْ  و 

ــاوْش ــلْ غ مَ ــينْ اوال تَحْ بْشِ غُ ــوبْ امْ و قلُ

عاوِي صامْ و الدْ مْ إيشــيرُوا للخْ هُ باعْ أصْ

ــرْ جاوِي يا ابْغي ــوا دَغْ لْعُ ــمْ إيْطَ هُ لُوكْ أمْ

ناوِي ة بال اجْ ــاعَ ه في السَّ مُ وا لَحْ عُ طْ إيْقَ

دارِي فــي  ــزِّي  عَ ــدْ  اوْحَ ــي  تِ رُمْ أحْ ــدْ  حَ

راوَشْ ــدْ لَ ــة  رْمَ حُ ــاتْ  ابْق ــا  م ــه  اللـَّ و 
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ــاسْ النَّ بســيرة  ــزَّة  الحَ هــدا  ــي  رْفَتْنِ عَ

وارَطْ انْحاسْ ت زَالغِي فالَسْ من لَقْ أصبَحْ

ناسْ كْ مَ رجالْ  يا  مْ  ليكُ اعْ عارْ  ما  واشْ 

ــرانْ ــشْ الــعُ االوالفْ  ــنْ  وي أواهْ  أواهْ 

ــزَّة بــانْ ــحَ ــمْ يُـــومْ ال ــنْــهُ ـــدْ مَ ال واحَ

ســانْ بَحْ ــي  رُونِ كْ اتْفَ وال  ــي  رْفونِ عَ ــا  م

بلْسانْ يني  إيالغِ تْال  ما  مْ  نْهُ مَ ي  شِ

ناسْ كْ مَ درُوبْ  في  تَلْطامِي  نَنْسى  كيفْ 

البْخاسْ واقْ  السْ في  وانَتْ  الحْ بِيَّ  ياوْا  اعْ

اسْ سَّ بالْ عَ يِيتْ في اللِّيلْ انْباتْ على الخْ اعْ

السْ طابَتْ الجْ ة اسْ وا بِيَ تَمَّ سُّ نِينْ حَ أمْ

ــاسْ ن ــامْ الكْ ع ــوعْ وال اطْ ــة بالجُ باتَ المْ

ناسْ كْ مَ رجالْ  يا  مْ  ليكُ اعْ عارْ  ما  واشْ 

يتْ ارْشِ الصْ  اخْ مْ  هُ قصدْ و  دايا  اعْ نْ  ظَ

اتْعافِيتْ و  رِّي  ضَ قامْ  السْ بَعد  برى  و 

مْ ــه ادْراهَ خازْنُ ه فــي امْ نْدُ ــحْ مــن الَّ عَ وي

لْقْ فــي ابْنادَمْ ــرْ الخَ ــرْ من صحبة شَ خي

ــمْ رايَ ــلَ الكْ ــمْ ياهْ ــي بَرْضاكُ ونِ صارْخُ

قانِي دْ مــا صُ ــنْ هُ حــابْ وي ــمْ االصْ وينْهُ

بلْعانِي ــلِــيَّــا  اعْ ـــوا  رْگُ اتْـــدَ و  غــابُــوا 

ــي ــرَّانِ بَ ينَة  دِ للمْ جــيــتْ  ــي  كــايَــنِّ

ــي يَلْقانِ ة  ســاعَ لْ  كُ ــمْ  نْهُ مَ ــي  وشِ

دارَسْ ــن المْ ــي في ادْكاكَ باتِ ــي و امْ رْبْتِ غُ

ــسْ جالَ ــوتْ و ســايَرْ المْ ــادَق و بي ن و الفْ

رازْ جالَسْ ــدْ بَحْ في بابْ ال ــاحْ نَصْ ب و الصْ

ــمْ النْقايَ و  ــراتْ  بالنَّهْ ــي  نِّ عَ ــوا  رادْفُ

ــتْ شــاتَمْ حب ــة وال اصْ رْبَ ــرْ و الغُ قَ و الفْ

ــمْ رايَ ــلَ الكْ ــمْ ياهْ ــي بَرْضاكُ ونِ صارْخُ

عايا ــهْ امْ ــنْ صرخــة اللـَّ ــوا بايَ رْفُ ــا عَ م

ــا مناي و  ــدِي  قَصْ و  ــي  بِ راغْ امْ ــتْ  ابْلَغْ و 

كانِي ــوَة في امْ نْ يصْ عَ صِ رْنِي لخْ كَّ و يفَ
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ة و رضيتْ مَ سْ تْ في ذا الزْمانْ بالقَ و قنَعْ

تْ بَنْظامِي و شرِيتْ ه بَعْ لَ اللـَّ واقْ اهْ في اسْ

بارْ الكْ ادْيُورْ  دْ  صَ يَقْ عى  سْ للمَ اوْقَفْ  من 

ــرَارْ المْ ــرْ  ي كاتْدِ ــة  بالبَنَّ ــالوَة  الحْ و 

العارْ إيــزَوَّلْ  ما  رَّة  العُ في  سْ  طَ غْ المَ و 

ــاسْ يَّ الكِ ــي  رَبَّاوْنِ ــي  قانِ دُهْ ي  ــفِ افْالسْ

الباسْ سارْ  دْ  الوَعْ و  رَّفْتُه  صَ القْضى  و 

ناسْ كْ مَ رجالْ  يا  مْ  ليكُ اعْ عارْ  ما  واشْ 

قَلْبِي بْ  ــذَّ عَ وال  ــرْنِــي  ضَ ما  هْ  اللـَّ و 

رَبِّي إيلِي  يتْ  امْشِ ما  فين  انا  ــا  امَّ و 

ــي بِ تَعْ ــة  بالرَّاحَ ــمْ  ري الكْ نعــم  ل  ــدَّ بَ

ــي رْبِ كُ ــى  نَّ تَتْمَ ــدينْ  الحاسْ ــدْ  حَ ــا  م

ــومْ ــرْ للقُ ي ــرَّة كتْدِ ــا المُ نْي ــداكْ الدُّ كْ هَ

ــومْ زَقُّ يومْ  و  لُو  احْ يُــومْ  و  لُوقْ  اشْ يُــومْ 

ومْ لْمُ رِيمْ مَ ظْ الكْ فْ رْوْا في حَ لْ المَ مْ إيباتْ شَ

ــا والي ــي مُ ــى الغانِ طَ ــتْ ابْمــا اعْ ي و ارْضِ

ــا لَوْالي نْ  ــالطَ اسْ مــع  ــوقِي  سُ وعمــر 

ــاهْ البْخيلْ ــمْ إيضايَفْ من الَّ ابْغ ري و الكْ

ــاوْا في الوِيلْ دَّة من ارْب عْ في موَ امَ ــا الطَ ي

ليلْ ــبْ العْ لَّة ما إيطُ ــي فــي العَ واتِ و المْ

مْ كيمْ ناجَ ي احْ ــيخِ رِّي شِِ ــرْ و مقَ تْبَ خَ امْ

ــطْ النْعايَمْ رْتُه باسَ تْ رَبِّي و شــكَ دْ مَ احْ

ــمْ رايَ ــلَ الكْ ــمْ ياهْ ــي بَرْضاكُ ونِ صارْخُ

بابْ ــادْ احْ ت دى اللِّي نَعْ ــفايَة العْ ــرْ اشْ غي

تُصــابْ ــيَّ  لِ ــه  تُ رْخْ صُ ــرْ  ناضَ ــرْ  حاضَ

دِي ليْســاً خابْ ــرْ قَصْ ــيَّ الخي و جعــل لِ

الــتْــوابْ و  ـــرْ  األجَ نِــي  إيْــزيــدْ هْ  اللـَّ و 

ل المة عْ كُ مْ ــتَّتْ جَ شَ داكْ الدهر امْ كْ و هَ

يْبْ و الزْهامة لْ مابين الطَّ دَ تَعْ و يومْ مَسْ

المة رْ امْشتَّتْ طالَبْ السْ هْ وا الدَّ بْحُ إيْصَ

قابْ ســابْ و العْ ــدايْ الحْ ــرْ عن اعْ ثَّ ويكَ

شــايا ــرَة في احَ مْ ــاتْ غَ ــتْ وال ابْق و هني
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قَيَّاسْ قل  وهْ  ــدُ اعْ راسْ  على  دْ  إيْمَ من 

بْ من اكباد االقْواسْ رْوْ انْشاشَ يَلْتْقى المَ

ناسْ كْ مَ رجالْ  يا  مْ  ليكُ اعْ عارْ  ما  واشْ 

ميلْ الجْ اتْباعه  في  ونْ  إيكُ اللِّي  الخيرْ 

يلْ ضِ عانِي و التَّفْ ي هلَ المْ صِ سالْ و سقْ

فيلْ احْ تُوبْ  في  ة  سَ طْ غَ امْ رَّة  عُ نْ  كمَّ

اقْليلْ ودْ  الجُ لْ  وأصَ ثيرْ  اكْ لة  البُخْ لْ  أصَ

زْريلْ عَ سيفْ  يَرْجاهْ  من  دَّى  يَتْهَ كيفْ 

ادْليلْ عْ  تَرْجَ مازالْ  من  يا  ال  تَعْ كيفْ  و 

يلْ طِ عْ يا بنادَمْ اعْ تِي تَرْجَ شْ حالْ ما عَ اشْ

ناسْ ة من ماء و طين نَسْ فَ أو لَكْ من نَطْ

ناسْ الدْ كثيرْ  يا  اثْيابَكْ  تْ  تَحْ من  وفُ  شُ

ودْ عادم ِيْعُ ــرى إ ربة بأخْ طى الضَّ ــدْ يَخْ بَعْ

الَمْ ــومْ مــن الظَّ لُ ظْ ــوَة مَ أوال يَلْقــى دَعْ

ــمْ رايَ ــلَ الكْ ــمْ ياهْ ــي بَرْضاكُ ونِ صارْخُ

ــلْ اليَ العْ رَّتْ  ــوَ اتْ ــه  دْتُ وَ امْ ــبْ  لْ قَ فــي 

ســايَلْ ــو  هُ ــنْ  مَ ــا  ي ــرْ  بَ بالخْ ــوَكْ  يَنْبِ

ــرْقِي صايَلْ شَ ــاجْ المْ ــه التَّ ــى راسُ و عل

ــلْ ــه افْضايَ ه ل ــدُ ــفْ أتْوَجْ ــدْ فــي آلَ واحَ

ــنْ يُومْ الســؤالْ يْ لَكَ ــرْ و المَ بَ ــقْ القْ وضي

ضالْ فْ ــتَ المَ ــه انْ سُ ــي قالَتْ لُه نَفْ ياللِّ

ــن دو مالْ ــو اتْكُ ــعْ لُ ــوقْ النْعــاشْ اتَّرْفَ فُ

مْ الـَ يالظّ ودْ  ــدُّ ال و  لـتَّـرْبـة  ــرَكْ  اخْ و 

شايَمْ تَّرْ الحْ سَ بْ لَوْال التُوبْ امْ جَ من العْ

مايَلْ ال  البُخْ المــة  ه  بْعُ طَ ــنْ  مَ يا 

انتهت القصيدة

03 : و في نصوص أخرى ترتيب مخالف بين البيت الثالت و الرابع.

07 : و في نصوص أخرى إن غطاء الحربة مخالف : “... مشات داري في حماكم يا هل الكرايم“ .

10 : يقال كذلك : “نصبر صبر العدى ونخفي عن كتمي“ أو  “نصبر صبر العدى ونخفي عن همي“.
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21 : يقال كذلك : “من اكترني... “.

75 : يقال كذلك : “من دار تكالفي اهللا عمره ما يخاب ... “.

84 : وقفنا على اعروبي آخر في نسخة أخرى :

االحســان اللي يكون في اتباعه الجميل

نســل البخلة اكتير واصل الجود اقليل

ــل ــاب تفضي ــاً دركــوا برهــف االتي قوم

ــان لك فــي وجــه اجميل كمــن عــرة تب

ــل ماي لقريبهــم  انكــون  ــي  الزمن ــا  م

ــل العالي ــق  تفي ــه  مدت الجــوف  فــي 

ــه افضايل واحــد فــي ألــف تجــودوا لي

ــل ــاس عندهــم كاع احتاي اضحــاوا النّ

و على راســه الشال المشــرفين سايل
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فْ يالطَ و  عْ  ضَ يَخْ الَّ  من 

ــفْ ــتَّــى رايَ ــدْ حَ ــوْجَ مــا يَ

ــفْ راهَ ــيُوفْ امْ ــودْ اسْ لوْجُ

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

ونْ ايْكُ ه  نْدُ عَ النْقيشْ  من  اتْرُومْ  ومْ  القُ

ونْ أتْهُ مْ  ليهُ اعْ جانْبُه  من  صعيبة  ل  كُ

لُونْ لْ  كُ على  ه  بَنْعايْمُ من  رْ  كَ يشْ و 

ونْ حُ لُه و دُوكْ الصْ باسْ دْ اللَّمة في اطْ حَ

عارَف المْ ــرُوا  اتْــنَــكْ گــاعْ 

صــادَفْ ــادِي  ه يبَة  مصِ و 

اتخالَفْ ودْ  صُ المقْ مع  و 

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

وانْ االخْ يرْشي  و  دا  العْ يدارِي  و  يصانَعْ  و 

يستْعانْ بنْجابْتُه  ة  دَّ الشَّ و  ة  فَ الرَّخْ في 

وانْ نْهُ اهْ بْ إالَّ عَ عْ مْ من بيه صَ رْهُ ما يَنْظَ

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ

ديدْ رْ الحْ جَ لْبْ اقْصى من الحْ لُو كانْ بْقَ

يدْ لدِ مْ  يهُ إيجِ لُه  ابْحنْظْ ومْ  القُ ي  قِ يَسْ لُو 

إيزيدْ صابْ  الخْ في  نْزْ  الطَّ لَ  الهْ دا  حَ ما 

نيدْ تَّى اسْ وا ما إيْصيبُوا حَ رْغُ و منين إيفَ

ازْمانْ من  ة  سابْقَ فيه  دَعوة  ولوا  يقُ و 

لْ و االبْدانْ يشْ هلكْ المالْ و النَّسْ و الفِ

يجانْ ه عگابْ الدِّ مُ رْسْ ة عن مَ وكَ ت مُ ناحَ

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ
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ونْ دُ المْ و  رى  القْ في  زيزْ  اعْ ينارْ  الدِّ ول  مُ

ونْ ماهْ عُ ونْ في احْ دْ من ايْكُ لَمْ يَوْجَ لُو يَظْ

ونْ إيْهُ رُه   فَقْ به  الْحاقْ  و  رْ  افْتقَ اال  و 

ــونْ يُ الدْ ــه  علي ــرَّقْ  تْفَ كالمَ ــلْ  يَّ يَتْضَ

ــوالَــفْ الــمْ ــد  تَــبْــعَ منُّه 

ــرادَفْ اتْ اعليهْ  ومْ  الشُّ و 

فْ ناشَ حى  اضْ ماهْ  تَّى  حَ

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

نُونْ طْ الجْ غى في رَهْ رَعْ من اطْ ة تَصْ زيمَ العْ

ونْ دْ اللسُ قْ رْ عَ ولْ و فيه سَ قُ لَبْ العْ يَسْ

ونْ إيصُ ه  عرْضُ و  بُه  صاحْ نَّعْ  إيْمَ يدْ  لكدِ

ونْ كُ نارْ  يالدِّ قالْ  و  أنْشاهْ  من  لْ  أبْجَ

شــارَفْ ـــي  االذام تَلْقى 

ــازَفْ ــي ن ــقــاضِ ــانْ امْ ــيَّ عَ

فْ بْ شــاغَ ــدَّ عَ ــوبْ امْ تْعُ مَ

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

البيد هل  بَّة  حَ امْ وا  إيرَفْعُ دَاك  مثل  و 

ديدْ رْبْ الشْ وا الحَ وم إيصارْعُ و عليه القُ

ابعيد منه  يعود  بَة  النَّسْ في  قرِيبُه  و 

ديدْ اصْ منها  إيْسيلْ  وبا  گُ و  د  خَ على  و 

نانْ الجْ هذا  رْفُوا  خَ ضْ  البُغْ قُوم  ول  يقُ و 

اغْصانْ وا  يَبْسُ و  ه  دايْقُ احْ أوْراقْ  لواتْ  و 

نانْ لُوبْ الحْ طى أهل القْ ة ما تَخْ صَّ و الغُ

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ

ديدْ الگْ رُوفْ  احْ األدامِي  رْعْ  صَ ة  عزيمَ و 

البْعيدْ كانْ  المْ من  لَبْها  يَجْ ة  الحاجَ و 

ريدْ الفْ ريبْ  للغْ يارْ  أخْ بابْ  أحْ يديرْ  و 

عيدْ ي و السْ قِ كْ الشْ لْقْ أيْطيعَ فَتْنَة للخَ

نانْ ه أسْ ى و جهه وال في فُمُّ سَ يبْ أكْ و الشِّ

فانْ الكْ دُونْ  ــالجْ  اعْ رارُه  لضْ باقِي  ما 

حانْ امْ نُّه  عَ اغباتْ  ما  مْ  رْهَ الدَّ م  هَ من 

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ



397ناقص البضاعة تالف

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

ونْ جُ لْ  كُ في  وهْ  مُ ضَّ إيْعَ ينارْ  الدِّ ولْ  مُ

ــرْدُونْ ال يينْ  راخْ بْرْ  الكِ قُومانْ  رْ  نَنْظَ

نُونْ الضْ نْ  سْ ابْحُ بَّتُه  حَ امْ فيه  م  بْهُ ما 

ونْ بارْ البْطُ ي اكْ وشِ طُ وا عن ما إيْلَقْ بْشُ إيْهَ

ــفْ عالَ ــى المْ ــوا عل تُ و يبَحْ

وايَفْ اطْ تْ  حْ الشَّ حابْ  أصْ

ــارَفْ ــرَفْ ع ــعْ ــالَّ مــا يَ شَ

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

نُونْ ي الفْ صِ ونْ يَحْ و عديم المالْ ألُو إيْكُ

ــونْ يُ العْ ــه  اعلي ــزُوا  يَتْغامَ وِي  ــدْ يَ إال 

ونْ طُ اشْ قُوم  فيه  ا  تِيوْ يَفْ تْ  كَ يَسْ إال  و 

ونْ يَّة في شُ ثَلْ من نام و فاقْ صابْ حَ امْ

فْ ــة ســاخَ بَ ــحْ بالرَّهْ بَ يَصْ

ــفْ الكاشَ ــارْ  ين الدِّ ــلْ  ث مَ

فْ عاجَ ــل  ــرَّاجَ ال ــاتْ  ــب إيْ

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

ريدْ المْ افْعالْ  عايَلْ  الفْ في  دى  يَتْعَ لُو 

ــدْ بي ــوارَة اعْ نَّهــا اكْ ــيَّد كَ ــمْ و تسَ تَنْعَ

اليدْ بُوسْ  على  وا  مُ يَتْزاحْ كانُوا  وايَنْ 

اتْصيدْ قيرْ  العْ على  جيعانة  يالَعْ  اهْ

مانْ السْ ياتْ  الشْ على  زَّارَة  الگَ بحيت 

وانْ االكْ رَبْ  غيرْ  بعداد  مْ  صيهُ يَحْ ما 

أدْهانْ فيها  اتحيرْ  ة  مختَلْفَ رْ  اعْساكَ

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ

التْليدْ دْ  جْ المَ دارَكة  كانَتْ  الفُه  اسْ و 

إيْعيدْ ما  في  كادبْ  نُوهْ  يظَ و  يَلْغيوَه 

بْتُه ما تْفيدْ حَ رْف اصْ خة و عديم الطَّ نَفْ

انْكيدْ ة  لْعَ خَ في  عْ  ارْجَ لسعته  ما  إلى 

يانْ اشْ لُونُه  و  ورْتُه  صُ وَرْقَة  ادْبالَتْ  و 

ازْيــانْ ه  جهُ و  بيه  ــوالهْ  مُ وال  ــرْفْ  صَ ال 

النْ امْ وفُه  جُ إيْباتْ  نِي  الدْ مة  بنْعَ وال 

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ
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تُونْ دْ ملك المْ هْ ل ابْنادَمْ يَدْعي ابْجَ هْ سَ

ونْ كُ بَكْ و السْ نَة في صاحْ دْ ويكْ الهَ ال تَغْ

ونْ ارْسُ بال  يدْ  گَ امْ يجي  رْوْ  المَ ينغلب  إال 

نُونْ السْ ارْماح  من  تَلْقاه  لَب  يَغْ إال  و 

ســايَفْ الحْ ــارِي  ق ــلْ  مَ يَعْ

ــعْ حــايَــفْ ــالَ ــطَّ ـــدْ ال البُ

ســايَفْ المْ ــه  عنُّ ــرَبْ  تَقْ

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

ونْ بْ ما ايْكُ عَ نِي و فقيرْ من اصْ غْ بَة مَ حْ صَ

ونْ يِي اتْضيقْ به الرْكُ تَحْ سْ ابْ المَ كالشّ

ونْ الوْجُ دَم  فيه  إيْفيض  نين  أمْ كيهْ  تَحْ

ونْ زَرْقْطُ ة  صابْغَ لُون  من  لَّة  حُ يَلْبَسْ 

ــفْ ــوفْ إيضايَ يُ ضْ واشْ المَ

ــفْ اليَ الكْ ــه  نُ عَ طْ  ــقُ تَسْ

الَفْ السّ من  التِّيتْ  نْ  سْ حُ

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

سيدْ لُوه  عْ جَ رينْ  امْ بني  و  ديِّينْ  عْ السَّ و 

نِيدْ اعْ بَّرْ  جَ امْ هْ  دُ اتْوَجْ نْ  كَّ يَتْمَ ما  هْ مَ

ودْ بالبْكا و التَّنْهيدْ لْبْ السُّ و يشف القَ

إيْريدْ ما  تُه  وْ شهَ و  دلُه  ابْعَ فيكْ  لْ  عَ يَفْ

عيفْ االنْس طاغِي الْجانْ لْ بضْ عَ الَّ يَفْ شَ

زانْ يمْ يَرْمِي االحْ مِ بْ و الهْ لِي يَرْكَ و الرَّجْ

مانْ نا و الضْ من قنع قَلْبُه عاشْ في الهْ

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ

گيدْ احْ قَلْبُه  بازْ  فارْ  اضْ بين  لَة  جْ كحَ

نُه ارْقِيدْ فْ يا و جَ ه ابْخيطْ الحْ هُ رْ وَجْ صَ نَعْ

يدْ سِ زْ المْ وْ رُودْ صادَفْ طالْبُه في حَ لْ اشْ فْ طَ

النْبيدْ رْبْ  شَ من  ولْ  تْمُ كالمَ رْبَطْ  يعَ و 

انْ الشَّ لُه  عْ  إيْرَتْفَ ير  الغِ عامْ  بطْ ي  يَبْغِ

سانْ الحْ لْ  هَ راتَبْ  امْ ة  قَّ امْشَ دُونْ  رَكْ  يَدْ

مانْ البُرْهْ فاوَة  اصْ من  جْ  الواهَ التَّاجْ  و 

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ
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ونْ صُ الحْ ورْ  ابْحُ في  ناناتْ  اجْ المالْ  لَ  اهْ

ونْ فُ ونْ السْ وم في ابْطُ رْ ليه القُ لُو اتْسافَ

ونْ هُ مْ  عاهُ امْ ما  رارْ  اشْ رَّاسْ  حُ دْ  تَوْجَ

ونْ صُ نِي اتْمارْ دُوكْ الغْ باشْ من حيلَة تَجْ

ــى الهــادَفْ ــينْ عل اسِ سَّ عَ

ــفْ خايَ و  ــوبْ  رْهُ مَ ــعْ  يَرْجَ

ــفْ حالَ ــه  ينُ بَيْمِ ــي  شِ يَمْ

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

زُونْ دْ حب المْ سْ بَعْ مْ وْ الشَّ أما احلى ضَ

ونْ فُ اعْ ه  يْشْ عَ كانْ  ريهْ  تَدْ من  رَبْ  تَقْ ال 

ونْ ه إيمُ يفُ نزل من كانْ بُوهْ ضِ و قصد مَ

يقْ دُونْ ة الضِّ لْ من دُونُه في ساعَ مَ ال تَعْ

ــفْ ــرْقْ الخاطَ ــل البَ ثي و امْ

ــفْ عاطَ ــم  تْنَيَّ مَ ــه  نُ فْ جَ

ــفْ راشَ بَة  هْ الصَّ كيســانْ 

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

يدْ الرْصِ لْ  جَ ورْ  البْحُ جزور  في  ودْ  رْصُ مَ

ــدْ نِي ــالحْ الهْ ــارُودْ و النْفــاضْ و السْ بالب

ــوا اوْصيدْ لْقُ ــا و غَ وارُه ــعْ اصْ مي دارُوا بَجْ

ــدْ اتْمي االبْصــارْ  مــن  ــدِّي  كتَ ــعْ  وانَ بَمْ

ــرَّحْ اللّي إيْبانْ جَ دى امْ مْ يَغْ ــبْهُ بَنْشاشَ

االوطانْ رِي  يَعْ غيره  بيه  ل  حَ ما  عْ  مَ يَسْ

مانْ بالتَّرْجْ عاهْ  امْ وِي  يَــدْ من  خالَطْ  ال 

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ

هيدْ نُه اسْ فْ و ما احلى النومْ اللِّي إيْباتْ جَ

ديدْ حى اجْ ميصْ الرْتِيتْ يَضْ بْ القْ جَ من العْ

يامْ النْجيدْ ورُوت ذا الشْ ه مُ نْدُ حى عَ و اضْ

عيدْ ه اسْ لُوعُ اللْ في اطْ نْ اهْ رَق لَكْ كَ يَشْ

كانْ المْ ابْضيفْ  تُه  فَرْحْ من  هُ  وَجْ عْ  يَلْمَ

فالنْ يا  وا  يْطُ إيعَ يافُه  اضْ حينْ  ي  كِ تَحْ

ــزْرانْ بالخِ النْســيمْ  ــبْ  تَرْطي ــبْ  يَتْرَطَّ

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ
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يُونْ العْ رُوسْ  ياهْ  امْ من  رَبْ  يَشْ والَفْ  من 

يُونْ العْ رْفْ  طَ زْ  مْ بغَ رْنِي  يَنْظَ اللِّي  واشْ 

ؤونْ الشْ للوْضيعْ  إيْديرْ  ينارْ  الدِّ ريتْ 

ونْ ايْخُ وال  مْ  نْهُ ضَ في  ــزَلْ  إيْ حالْ  مُ

يخالَفْ و  ــلْ  ــهَ يَــجْ ــو  ألُ

واقــفْ ونه  يْمُ مَ ــرَفْ  ــعْ يَ

حايَفْ ه  دُ عْ سَ من  دْ  يَنْكَ

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

ونْ الْدُ رَهْط  و  فا  الصْ و  رْ  رْمَ مَ من  لْ  أتْقَ

ونْ خُ ومْ في النْهارْ السْ وصعب من ريحْ الشُّ

نُونْ القْ رُوسْ  فُوقْ  الثَّلْجْ  بَرد  من  امْقت  و 

البْنُونْ تْ  تَحْ للزْطيمْ  رَّشْ  فَ امْ يجعله 

ــه دانَـــفْ ــلُ ــقْ ـــوْ مــا عَ ألَ

ــقــادَفْ امْ غيرْ  من  قــارَبْ 

ــفْ ــحْ القاصَ ــمْ كالرِّي تَبْغَ

ــف تالَ ــة  البْضاعَ ــصْ  ناقَ

اوْريدْ ديرْ  الغْ لْ  ساحَ من  لُه  لى  يَحْ ما 

عيدْ كيُومْ  لْتْقايْ  مَ ه  نْدُ عَ اللِّي  كيفْ 

ميدْ الحْ قامْ  للمْ لْ  عْ الفَ شينْ  يبَلَّغْ  و 

يدْ ارْشِ ي  تقِ الزْمانْ  لَ  اهْ عنْدْ  ي  زَكِّ امْ

خانْ اسْ تافُه  اكْ النه  با  بَضْ مْ  زاعَ قَلْبُه 

رانْ الجْ لْ  وْ هُ عقاب  شى  تَخْ ما  ية  الحَ و 

تانْ الفْ يُومْ  سامْ  احْ تَلْقى  ما  ة  لْخَ الكَ و 

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ

رْ الزْنِيدْ جْ صا و حَ لْ مع الحْ و كداكْ الرَّمْ

ريدْ ة من اقْفارْ بَلْدْ الجْ في أرْضْ اعْطيشَ

نايا اوْكيدْ بَة الغْ حْ في صَ ونْ  يرْ إيْكُ قِ الفْ

ريد  اطْ ي  نْفِ مَ ودْ  إيْعُ نابُه  اجْ ك  حَ إال  و 

وانْ األهْ رْ  بَحْ امواجْ  في  ه  رُوحُ يرمي  ما 

تانْ الفْ الرْياحْ  و  واجْ  االمْ قْ  واعَ اصْ بين 

جانْ رَهْ جيجْ و المْ دْ الْما و اهدير الظْ هْ جَ

ــزانْ ــاطْ المْ ــه انْق اوْا اقْبايْلُ ــدَّ ــو يَتْعَ لُ
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اللبُونْ ابن  فارَقْ  و  ي  الحاشِ طْ  رَهْ اتْرَكْ 

رِي للعيس من عربْ واد نُونْ يَّاسْ و يَدْ سِ

ياهْ الشنُونْ ماكْ من امْ رَبْ وَقْتْ اضْ ال تَشْ

اتْنُونْ ضْ  عَ فيه  فاتْ  من  رابْ  العْ قالَتْ 

ــفْ العاصَ ــحْ  الرِّي ــبْ  هَ إن 

فْ ســاعَ و  ــرْدْ  للبَ ــرْ  اصب و 

ــفْ اقْطايَ الصحــو  ــامْ  إيَّ

هيدْ اجْ القفار  على  رَبِّي  امْ تَلْبْ  بْ  ارْكَ و 

النْفيدْ مْ  هْ بالسَّ وْسْ  القَ رَعْ  كسْ رَعْ   يَسْ

ي و شرَبْ تَنْجى و عيشْ في ذا اوْحيدْ فِّ صَ

يدْ إيمِ ديقْ  الغْ راهْ  إلى  بَلْ  الحْ شى  يَخْ

شانْ الخْ التْيابْ  ة  ارْفاگَ في  زى  تَهْ تَسْ ال 

نانْ ــوقْ رُوسْ الفْ ــزارْ فُ وِي الهي ــدْ ــى يَ تَّ حَ

رانْ الــبــدْ ــسْ  البَ و  رِّي  تْعَ المَ ــاواتْ  س

انتهت القصيدة

02 : يقال كذلك :  “بخاوته يستعان“. 

04 : يقال كذلك :  “لو فات عدد قبايله...“.

46 : يقال كذلك :  “ال تغويك الهدنة في صحتك...“.

58 : يقال كذلك :  “تقرب عنه المسايف...“

59 : يقال كذلك :  “و التاج بالباهج...“.
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ــي ناسِ بَعْ ــزَّه  نَتْنَ ــاورة  ت فــي  ــيَّ  لِ عْ ــول  ايْصُ ــفْ  ي كِ

نَاس ــا االجْ ــرَب م ــالن نَشْ ــقْ وِسْ ي ــيفْ ارْحِ ــد ارْشِ بَعْ

ي راسِ اعْ ط  وَسْ في  ايَق  دَ الحْ نازَه  ومْ بْساتَن  بِينْ 

ــرَّاس للغْ ــرَة  سْ حَ ــا  ي ــت  قُلْ ــر  كبِي ــن  ي عِ ــن  فايَ و 

ــي وْنــاسِ و  ــا  ــيَ أنَ ير  غِ ــق  ــي ارْحِ مــن  ــا  رْن ــدَّ غَ ــا  أم

ــاس َن أ ام  اليمَ يَّج  يْهَ كَ ــوف  ــشُ انْ ـــوَاد  ال رَاس 

ي ه رْقِيق جالَسْ في ابْساط و ناسِ بْعُ و طَ ط من هُ يَنْشَ

ــرَاس الغْ ــى  عل ــة  المايَ إيْجــاوَب  ــه  وتُ صُ ــل  رْبَ الحَ و 

ــي ــرَاسِ ــبْ نَ ــر  ــمَ أحْ ــد  ــوخَ بُ ــوَان  ـطْ تـِ بها  ــى  بــكَّ

اس سَ يَمْ كَ ة  اعَ َّ السّ د  واحَ في  رّة  المُ نْيَا  الدُّ و  زَهْ

ي ناسِ بْال  ــوْم  قُ زَم  نَهْ د  انْقَ ي  سِ نَفْ يا  ي  سِ أَنْفَ

ــاس ن كْ مَ ــة  ورْزِيغَ ــة  مَ النَّاعْ ــة  نَّ الجَ ــد  بَعْ ــن  م

ــي ــي و اتْماسِ نِ ــت اتْصابَحْ ــي كانَ ــاس اللِّ ــن لُونَ فايَ

ــاس ــوا نَ ــانُ ـــن ك ــم اليَ ــبْــهُ ــنْــحَ ــا كَ ــيَ َنَ ــت أ ــنْ كُ
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ــي رَاسِ ــم  عاهُ مْ و  ــيَّ  لِ عْ ــوا  تْشُ يْفَ و  ــي  بُّونِ ويْحَ

لُونَاس ــوا  لُّ ــدَ اتْ گــاع  بِــه  يع  مِ جْ ينْ  الرَّبْعِ ــامْ  عَ

ي يْوَاسِ و  رْنِي  كُ يَدْ من  م  هُ دْ بَعْ من  لِي  لَّى  خَ ما 

النَّاس رَت  فَقْ تْنَة  الفَ قُوَّة  ثْالثِين  و  ة  سَ مْ الخَ عام 

ي وَاسِ تَسْ اقْوَى  و  ينْ  عِ سامْ يا  ولِي  هُ زَادْ  اوْرَاه  اللِّي  وَّ  هُ

َنَاس أ ــرَّاس  ال يع  اقْطِ و  ارْصــاص  على  الغارَة  عام 

ي رَاسِ المْ و  ون  دُ المْ بِينْ  ار  جَ االشْ رِيق  حْ بَاب  اسْ و 

ــاس يَّ ــن المَ ــور الزِّي ــى قْصُ ــي علَ ــي نَبْكِ ينِ ــتْ أعِ لْ قُ

ي ناسِ بْال  ــوْم  قُ زَم  نَهْ د  انْقَ ي  سِ نَفْ يا  ي  سِ أَنْفَ

ــاس ن كْ مَ ــة  ورْزِيغَ ــة  مَ النَّاعْ ــة  نَّ الجَ ــد  بَعْ ــن  م

ي رَاسِ رْبَة  غُ يا  لي  قُولْ  و  نارْها  وعَك  مُ بَدْ ي  فِ اطْ

ــاس االّب ــات  ــتَ افْ ــيــت  وْقِ على  ي  نَبْكِ ــي  لِ ـــبْ  واجَ

ــي ادْرَاسِ بِين  ما  الَوَتْها  حْ اللِّي  ــة  ــغَ وَرْزِي وعلى 

ماس يَطْ ــة  ــغَ وَرْزِي يا  لِيك  عْ ي  يَبْكِ ما  اللِّي  و 

ي قاسِ قَلْبُه  ــزْنُــه  حُ من  لِيك  عْ ه  هُ وجَ يَــبْــرَّم  و 

رَاس االغْ بَنْسايَم  ة  فايْحَ ان  صَ االغْ ر  كَّ يَتْفَ ما  هْ مَ
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ي يْقاسِ و  ي  يشِ يَبْكِ ما  اليُوم  تَّى  حَ لُه  رَى  اجْ يفْ  كِ

ــرَاس االعْ من  ا  البَيْدَ ابْرَابَر  رِيبْ  اشْ رْبُوه  شَ ما  و 

ي الَسِ اگْ و  نَازَه  المْ من  م  بْتهُ خُ من  وا  ــدُّ مــاهَ و 

اليَاس ذا  ــق  ايَ ــدَ احْ و  ــر  ــزْهَ ال مايَل  اخْ بَيْن  ما 

ي ناسِ بْال  ــوْم  قُ زَم  نَهْ د  انْقَ ي  سِ نَفْ يا  ي  سِ أَنْفَ

ــاس ن كْ مَ ــة  ورْزِيغَ ــة  مَ النَّاعْ ــة  نَّ الجَ ــد  بَعْ ــن  م

ي فاسِ بْساتَن  في  ثْلُه  مَ رْت  انْظَ ما  اللِّي  التَّفاحْ  و 

الكاس و  ــيَّــة  ــيــنِ الــصِّ و  ـــوم  يُ ـــلْ  كُ ــــة  األَلَ و 

ي ماسِ حْ الدَّ اللِّيل  في  شارْقَة  ور  بْــدُ و  َّة  يّ امِ الخَ و 

انْعاسْ فيه  من  يَّقْ  تْفَ ة  نْجَ كامَ و  ــود  الــعُ و 

ي وماسِ الدُّ البَأْس  ــة  المَ ــان  بَ ارْقِيب  م  فِيهُ ما 

كاسْ اعْ مْ  ليهُ ـــعْ  ارْجَ نا  الهْ في  كانُوا  ما  ــلْ  كُ

ــي ناسِ ــه  صابُ ــي  اللِّ ــحْ  وِي ــان  الزْم حــال  ــوْ  هُ ا  ــذَ هَ

راسْ ــدْ تَ ــا  نَّ عَ دَرَّسْ  و  ــا  ن وَلَّفْ و  ــينا  انْسِ ــفْ  ي كِ

ــي اسِ نْدَ الهَ ــرْسْ  بالغَ ــة  ايْلَ الصَّ ــة  رِيَّ مْ حَ ــت  تَرْقَ احْ

ــيَّاتْ انْفاسْ شِ ــوى فــي اعْ ــلْ الهْ نْهــا يا هَ ســالُوا عَ
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ي ناسِ بْال  ــوْم  قُ زَم  نَهْ د  انْقَ ي  سِ نَفْ يا  ي  سِ أَنْفَ

ــاس ن كْ مَ ــة  ورْزِيغَ ــة  مَ النَّاعْ ــة  نَّ الجَ ــد  بَعْ ــن  م

ي سگلماسِ ــاع  تِــسَ من  اب  سَ تحْ ــهــا  ــي ازْرَابِ و 

ــاس ــسَ اإلحْ ه  ــدُ ــنْ عَ ما  وفْها  يْشُ اللِّي  الــيُــوم  و 

ي ساسِ إحْ لِيه  الَّ  من  تابَع  رَّاس  الغَ ول  يْقُ و  ي  يَبْكِ

ــاس ــبَ ــل احْ ــنْ الــكُ ي ــوِ ـــان و عْ ــة ازْم ــنَ ــتْ زِي كــانَ

ي رَاسِ الكْ و  رَاس  غْ في  رْبْنا  غَ فِي  ها  بَهْ تَشْ غابة  ال 

رَاس زِيتُونَة  ــفْ  َلَ أ ــيَــات  امْ نَــاس  يا  فِيها  كانَت 

ي ياسِ السِّ الْهام  تاورْة  في  غارَسْ  رِيَّة  مْ حَ في  د  ضَ

ياس القْ ــم  ــاهَ أف ــول  ــقُ انْ ــا  ــجــارْه اشْ را  مــا  و 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

ي ناسِ بْال  ــوْم  قُ زَم  نَهْ د  انْقَ ي  سِ نَفْ يا  ي  سِ أَنْفَ

ــاس ن كْ مَ ــة  ورْزِيغَ ــة  مَ النَّاعْ ــة  نَّ الجَ ــد  بَعْ ــن  م

ــي ــرَاسِ ــعْ ــنْ ال ــايَ ــع و ف ــي ــونْــهــا ارْفِ ــنْ زِيــتُ ــايَ ف

ــالَس الــجْ ة  ماعَ لِجْ ــة  ــقَ رايْ ــانــات  ــنَ جْ ــنْ  ــايَ ف و 
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ي النَّبْرَاسِ يْ  لضْ نُورْها  من  اللِّي  الزِّيتْ  هيّ  فايَنْ  و 

اس سَ تَمْ و  تَبْخاس  هالْتُه  اجْ نْيا  الدُّ في  يامَن  من 

ــي اسِ وَطَّ ــنُ  ابْ و  ــي  رِينِ المْ ــة  لَكَ مْ مَ ــتْ  ابْخاسَ ــفْ  ي كِ

ــبــاس ــتْ االحْ رِي ــوْ ــلَّــى ضَ ــو الــلِّــي خَ ــرْبَــر هُ ــول الــبَ قُ

ي الحاسِ في  ه  هُ وجْ على  ــد  رَاقَ ر  هْ الدَّ د  ماحَ ولُوا  صُ

ــاس ــع ــن انْ ـــر م هْ َّ ـــدّ ــم كـــان فـــاق ال ـوهُ وِيــــل بـُ
َ أ

ــي الَسِ الغْ ــوا  إيلَبْسُ ــم  صابْهُ و  ــه  مالُ عْ فــي  ــع  تَرَاجَ و 

ــرَاس االعْ فــي  ــوز  اللُّ ــر  سْ كَ ــم  لْهُ كُ م  ــرْهُ سَّ إيْكَ

ي ناسِ بْــال  ــوْم  قُ ــزَم  ــهْ نَ ــد  انْــقَ ي  سِ نَفْ يا  ــي  ــسِ أَنْــفَ

ــاس ن كْ مَ ــة  ورْزِيغَ ــة  مَ النَّاعْ ــة  نَّ الجَ ــد  بَعْ ــن  م

ي مام الماسِ رِيفْ الهْ لِيمان الشْ والَي سْ لَبْت اهللا على يَدْ مُ و طْ

ــاس ــفَ ــب االنْ ــيَّ ــن طِ ــالَطَ ــسْ لَـــة ال ـــالَ ــطــان اهْ ــلْ سُ

ــي رَاسِ كْ و  ــرَاتَة  سْ ــوق  فُ ــن  ي مِ رْغْ دَ المْ ــي  لِ عْ اوْالَد  مــن 

ــاس االنْفَ ــق  عاتَ ــا  ي ــه  يْبُ تْخِ ال  ــي  رَبِّ ــا  ي ــي  رَبِّ

ــي كاسِ ــه  اطُ زَطَّ و  ــر  ي انْصِ ــه  لُ ــنْ  كُ و  ــه  ي مِ حْ و  ــه  ينُ عِ

ــاس بَ األكْ ــى  جَ تَفْ ــى  ولَ المُ ــا  ي ــنْ  ي الدِّ ــه  بِ ــرْ  نْصَ و 
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ي يع أوْناسِ مِ لِي بِجْ مْ ع شَ مَ ي و جْ بَاسِ وْل اكْ ي هَ و افْجِ

نَاس كْ مَ رَة  ضْ لِحَ رُور  السْ و  رْح  الفَ و  نا  الهْ ع  يَرْجَ

ي الرَّياسِ دُوكْ  من  ــتَ  انْ إال  ــرَّة  حُ ة  يدَ قْصِ هــاك 

االدْنَــاس شى  تَخْ ال  ها  الفاضْ ي  ضِ احْ و  بِها  نِّي  غَ

ي ماسِ اخْ في  ي  اسِ دَ اسْ رْب  ضَ رِين  النَّاظْ نْد  عَ ينِيَّة  صِ

الوَقَّاس ر  الدُّ لُون  االوْزَان  ــوَان  الْ ي  شِ لِها  تارَت  اخْ

انتهت القصيدة
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رَابُه اشْ و  ب  الحُ ام  عَ اطْ دَاقْ  من 

اب ر حتى غَ كَ و سْ تُه  جْ هْ في مُ و سرَى  تُه  وْ و انْشَ تُه  لَدْ طاب  و اسْ

يْهابُه غَ دَاجْ  عن  رْقَتْ  شَ ه  سُ مْ شَ

األدَاب ــن  سْ حُ و  ــواب  بصْ لِيــح  المْ ــة  اعَ ِلطَ ــرَام  الغْ ــى  ادْعَ و 

ــه وابُ بكْ ــود  إيْجُ ــن  الزِّي ــه  لِي اعْ

تاب اعْ ير  غِ من  رَافا  ول  بالوصُ بِيبُه  احْ لِيه  فْ  طَ أعْ من  ات  دَ عْ سَ

ابُه دَ اعْ حالَة  من  ارْفَق  و  ق  فَ اشْ و 

باب ــه  ــهُ وَجْ في  ــلَــقْ  اغْ وال  ي  الباهِ غطاه  ــى  الــرْضَ بتُوب  و 

دابُه اهْ رَّح  مَ و  الزِّينْ  في  ى  فَ أشْ

ارْطاب وْ  سْ القَ د  بَعْ ه  مالْكُ قلِيب  و  رُورُه  اسْ و  تُه  فَرْحْ لَتْ  مْ كَ و 

جابُه اك في احْ وَ ونْ اهْ ق صُ يا عاشَ

الَزَم في الباب بْد امْ ون عَ ه و كُ يعُ اه و طِ وَ كام من تَهْ ى احْ و ارْضَ

ــه ابُ رُكُّ ــب  الحُ ــر  بَحْ عــن  لْ  ــوَّ سَ

ــرَاب الغْ ــه  انْوَاعُ و  ــه  جايْبُ اعْ رِي  ــدْ تَ ــه  تُ ابْنَعْ ــرُوك  بْ يَخَ مــا  هُ
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ــه ارْحابُ ل  ــاحَ بْسَ ــاس  رْيَ ــوا  وَقْفُ

ــرَاب الغْ ــيَبْ  اتْشَ ــرَاج  بالهْ ــه  وَاجُ امْ و  ــرُه  ي دِ اهْ و  ــه  تُ لَجْ ار  ــدَّ گُ

م شابُوا ينْهُ ال و في حِ فَ لُوه أطْ دَخْ

تَاب ــر اعْ ي ــوا مــن غِ ــفْ قَالُ ي ــود كِ لُ وْ ــه و الخــارَجْ مُ لُ ــود دَاخْ قُ فْ مَ

هابُه دْ مَ ـــرُوط  اشْ في  ــة  ــالثَ اثْ

ــبَاب يرْ اسْ ــدَى للخِ ــه تَغْ ــه و بِي قْ ارْياحُ ــدْ ــه و الصَّ بُ رْكْ ــر مَ بْ الصَّ

ــلَّكْ ارْبَابُه ــتْ إيْسَ مْ اف الصَّ ــدَ قْ مَ

طاب للخْ يغْ  صِ م  اهَ الفَ يا  بْ  الحُ ر  بَحْ ب  يَرْكَ من  الَج  اعْ هادُوا 

جابُه اك في احْ وَ ونْ اهْ ق صُ يا عاشَ

الَزَم في الباب بْد امْ ون عَ ه و كُ يعُ اه و طِ وَ كام من تَهْ ى احْ و ارْضَ

ــه بابُ احْ ــرَّفْ  شَ و  ــحْ  لِي المْ ــي  زَكِّ

اب خَ ما  ودُه  صُ قْ مَ صاحبُه  ق  دْ الصَّ و  النِّيَة  و  ا  فَ بالصْ مْ  دَ اخْ و 

تابُه لِيك فــي اعْ ــم لِيسْ اعْ و الالَّيَ

اب دَ وه اهْ گُ ق ما رَشْ ى ما شافْ ما اعْشَ تْفَ ى ما شْ كَ ور ما اشْ دُ عْ مَ

ــوسْ ابْها بَنْشــابُه ه قُ ــعُ ــا لسْ م

الَب السَّ الزِّينْ  و  وَى  الهْ ة  جَ بَهْ من  رَّب  جَ ما  ــوَى  اكَ ما  دَاق  ما 
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ــغابُه الَة اشْ ــيق فــي حَ شِ رْ العْ دَ يَعْ

يْهــاب ــا طــال الغَ ر م ــهَ ــد السْ ــرَام و قَصــاه و كابَ ــاه بالغْ مــن ت

ــبابُه اشْ ــيَّبْ  شِ و  ــن  البَيْ ــاه  ادْع و 

تاب كْ بالمُ ى  ارْْضَ و  ى  شَ الحْ ل  ادْوَاخَ في  فاها  اخْ و  تُه  لِليعْ بَرْ  اصْ و 

جابُه احْ في  اك  وَ اهْ ونْ  صُ ق  عاشَ يا 

الباب في  الَزَم  امْ بْد  عَ ون  كُ و  ه  يعُ طِ و  اه  وَ تَهْ من  كام  احْ ى  ارْضَ و 

ارْكــابُــه و  ــنْ  ــزِّي ال قام  المْ ـــي  رَاعِ

ــاب ب ــع مــن االحْ ــه تَرْجَ جُ نْهْ ــع مَ ــرَادُه و اتْبَ تُه و اغْ وْ ــهَ ــل اشْ مَ و اعْ

وابُه اصْ في  ينْ  لجِ و  د  جَ سْ العَ متل 

اب سَ احْ دُون  ق  انْفَ و  ل  قَ العْ و  الرُّوحْ  يبْ  هِ قْ  عاشَ يا  لِيح  المْ على  و 

ابُه جَّ حُ و  ــلُــه  أهْ اك  للْقَ ــرَح  ــفْ تَ

ــاب جَ الحْ ــعْ  يَتَّرْفَ البْهــا  ــق  أعاشَ ــوب  بُ حْ المَ لِيــك  اعْ ــى  ارْضَ إال 

طابُه بَخْ ــرَب  اطْ و  ــى  ازْهَ و  ــصْ  ارْقُ

اب قَ اعْ رْ  جْ الهَ في  وزْ  ايْدُ لو  رُوم  غْ للمَ ي  فِ تَكْ ى  الرْضَ على  ة  ساعَ

ــه رَابُ تَغْ حــان  امْ و  ــه  بُ تَعْ ــى  يَنْسَ

اب ــغَ التَّشْ ــد  بَعْ مــن  نُه  ســاكْ ــع  يْرِي و  ــلِّي  تْسَ مَ ــرُه  خاطْ ــود  ايْعُ
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جابُه احْ في  اك  وَ اهْ ونْ  صُ ق  عاشَ يا 

الباب في  الَزَم  امْ بْد  عَ ون  كُ و  ه  يعُ طِ و  اه  وَ تَهْ من  كام  احْ ى  ارْضَ و 

خابُوا ما  الــزِّيــن  ور  ـــدُ ابْ ــان  ــفَ وَصْ

ــى شــاب ــرُه حتَّ غْ ــالَم كان مــن صُ ــم اغْ ــوا مــن لِهُ يبُ ــا ايْخِ اشَ حَ

رْتَابُه مَ ير  قِ احْ ــيــع  اوْضِ كــان  ــوْ  لَ

اب حَ اسْ ماه  اسْ في  ما  ل  مَ اعْ إال  ى  عَسَ و  رْتابُه  مَ ع  يَرْتَفَّ ين  الحِ في 

ــه ابُ دَ تَهْ أدْرَاه  تُوصــاف  ــل  مَ اكْ و 

ــرَاب احْ كل  ــارِي  ق ي  فِ افْالسْ ــي  دُوقِ تْوَلَّع  مَ ــو  الــزْهُ مايَل  بَشْ

ــه وابُ اجْ ــق  ناطَ امْ ــال  قَ للمْ ــي  حاضِ

هابْ ــاج تَذْ تَ ــا يَحْ بْ م هَ ــصْ الذْ الَ ــي مــن خَ فِ تْصَ نِي مَ ــلْطْ ــار سُ دِينَ

ــابُه سَ ــود كَ ــلْ اوْجُ ــر قلِي هْ فــي الدَّ

اب ــل الوَهَّ ــتَر مــن فْضَ ــر و السْ ــة و السَّ مَ ــو و الرَّحْ فُ ــوم بالعْ تُ خْ مَ

انتهت القصيدة
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افتحت في سور امهشم باب كان مسدود

ــن الوجــود ــوم بي ــه الي ــع ب عــدت متول

منضود بسيف  ميدان  في  اتقلدت  ما 

منگود بأنف  نسمة  منه  استنشقت  ما 

مردود بغير  البلدي  في  سلفي  لي  ضاع 

أهبيل من يامن في العشرة اوالد اليهود

لبلد شوكة  امسلطة  عني  لي  ما 

عهد وال  ميثاق  عندهم  ال  قــوم  من 

ــد يل و  للحدجــة  امــداق  ــى  يحل إال 

بْرَد المَ كما  الحديد  اقصاوة  من  ياكل 

ــوا العــراب أحــرام فــي ملتهــم إيصادق

اخصلتين في البلدي من اخصايل الكالب

ــو إيكــون الباروخــي على الحــق رگاب ل

ــادة ــزي ــره ب ــب ــــدالل بـــاع ق كــيــف ال

و عاد بعد ارشاوته حيطه امبيض اجديد

لديد إجيهم  للعدا  امــراره  ايكون  لو 

اشديد فارس  امربيه  اجواد  اركبت  وال 

انضيد بجوهر  وجه  صيفة  ل  اتبدّ وال 

ــد ــه ابفلــس الحدي درهــم نفــرة بدلت

كيف من خازن في طوقه اعقارب البيد

انتادة منها  اجديد  اشهر  كل  في 

إيفادة حــد  نهجهم  فــي  ــدي  ي وال 

العادة خرق  من  ليشور  نسل  يحلى 

ــرادة االب تشــيَط  ــا  م برضاتهــم  و 

كالعقارب إيلسعوه  إيحاديهم  من  و 

ياكل الطعام و يغدر اللّي ايكون شايب

ــب الخزاي و  ــال  الحي م  يخــدّ و  يجحــد 
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السونهم في الطعن و امضى من اظفار األسود

جلمود كل  صفوان  من  اقصح  أقلوبهم 

أهبيل من يامن في العشرة اوالد اليهود

االحباب من  بالبلدي  ايدير  اللّي  أهبيل 

اللّهاب الجمر  على  تشوى  اللّي  أمثيل 

الغراب اجناح  ريــش  لــون  يبياض  إلــى 

العــراب ليشــور  اوالد  ــوا  إيحب ــاد  ع

شمعون أوالد  في  مغشم  و  غري  كنت 

اللشون ماقراوا  ربعة  حفظوا  ما  قلت 

اصحون في  الرقاق  عيد  في  معقودة  كالوا  ما 

أمصنعين الخدعة بدعة اوجوه الجلمود

بالقمايس و القفاطن من الملف و شدود

أهبيل من يامن في العشرة اوالد اليهود

احرام مكروه  لبالدة  ملة  في  الصدق 

ــدي كمــن عام ــار البل ــو اصحبــت أخي ل

ــر ليشــور أصحابه ــي ايدي ــل اللّ و اهبي

التمرميد مع  لة  لدّ تصبر  أنفوسهم 

ــن أكحــال الظلمة بكل تســويد فايتي

كيف من خازن في طوقه اعقارب البيد

اتيابه في  أنجاسة  رافد  اللّي  كيف 

أجنابه ــواوْا  ــك ــن إي ــارهــا  ــن اب البــد 

ــوا يرطاب المجلمــد  ــد  الصل أصخــار 

تابوا ال  الخدعة  على  اللّـه  و  ظني 

االديان مخربين  على  نرگب  ال  قبل  من 

ــزّان ح دي  كفرهم  مــا  وا  ــــدُّ ارت مــا 

هامان اقتيل  على  حد  منهم  احضر  وال 

ــد لتفدفي ــن  الجنحي ــر  غي خصهــم 

أتقول غير اعرايس حفلُوا في ليلة العيد

كيف من خازن في طوقه اعقارب البيد

مكتوب السيفر  في  اسالفهم  جدوه  و 

مكلوب نهشة  إنهشوك  اتفرط  غير 
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االســالم في  ــدود  اج يولفوا  بعد  من 

االكــرام ساداتي  السون  من  اسمعنا 

االقوال في  جا  الخير  العراب  أطناب  في 

أصحاب تعباب و مينحة الباخصين االردال

االحيال غير  قــول  ال  عاهد  ال  الحيا 

الجحود اوالد  في  النبي  توصاف  كيف 

العهــود ــن  خايني ــا  األنبي ــن  أمكدبي

أهبيل من يامن في العشرة اوالد اليهود

ينجــد نحســابه  كنــت  واحــد  ــدي  بل

تســيد و  تمجــد  ــي  ألجل ــاس  الن و 

امجلمــد ــل  ادلي ناقــص  ــورد  ال ــي  واترن

ــور ليــس توجــد فيه الشــهد عــش زنب

الكدوب و  الحسد  و  انفاق  ينساوش  ما 

احروب و  فتنة  من  ازمــان  في  ــا  أمّ كل 

التفلي اهــل  في  ــالَى  الــقَ و  الدنيا  و 

ــي قول جبــت  فيهــم  و  أدالل  كلهــم 

المقالي ــدت  ل بـــاروخ  انساشي  وال 

التجلميد و  الحقد  اخالهم  اخالق  من 

صنديد اشجيع  وال  تاقي  وا  إيولدُ ما 

كيف من خازن في طوقه اعقارب البيد

ــة الرتب و  الهمــة  ــي  بمعريفت درك  و 

طلبة و  ـــراف  االشْ خيار  يكرموهم  و 

النصبة و  البخل  غير  وثيق  عهد  ال 

رغبة يقبل  ما  ــل  اردي اللي  األصــل  و 

ــة يعقوب ينصــاب اســبابها مــن صيل

ــى يترب ــا  م ــى  ارب ــو  ل الكــروان  ــرخ  ف

انتهت القصيدة

06 : يقال كذلك :  “كيف من خبع في شونه اعقارب البيد“. 

09 : يقال كذلك :  “...يحلى مذاق للهجرة“. 
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يسا نفِ حْ  دَ المْ من  خود 

االقْطابْ بْ  قُطْ مامْ  الهْ ام  ــدَّ قُ ها  دْ انْشَ و 

يســا ــة و الطِّ مَّ ــول الهَ مُ

ـــاب االرْب رَبْ  ــرِيــم  الــكْ ــاف  ــوْص بَ ــارَفْ  ــع ال

وْنِيســا ــه  في ــه  مـقامُ

ساب الحْ ــل  هَ ــوف  يَــشُ ما  زارُه  من  قــالُــوا 

يسى بَنْعِ يدي  سِ غــارَة 

ــعــاب االشْ بين  بقيت  رانـــا  ــا  ــيّ اعــلِ ــيــر  غِ

يق قِ التَّحْ ل  هَ يخ  شِ يا 

رِيق شْ الح  ــرْهــانَــك  بَ

تِيـقْ عْ وَدْ  ــي  ــرَبْــنِ شْ

ــق بالتَّوْفِي ــي  تِ بَحْ صْ و 

ــقْ ــرِي ــطْ ــام ال ــم ــا يْ ي

تْقا ــن  م وا  ـــدُ ـــاهْ ش

ــقْ ي ــدِ ــر الــصْ ــحْ ــن بَ م

ســقـا ــي  للـِّ ــعْ  طايَ
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يسا مِ اشْ ـوار  االنـْ ــت  الحَ

باب ــل  كُ من  علِيك  ولى  المُ ــر  سَ ر  ظهَ و 

يبِيسا ــل  كُ اخــضــارَتْ  و 

جــاب الحْ زال  و  ــنُه  مْحاسْ فــي  ــي  تِ تْنَزَّهْ و 

يسى بَنْعِ يدي  سِ ــارَة  غ

ــعــاب االشْ بين  بقيت  رانـــا  ــا  ــيّ اعــلِ ــيــر  غِ

تَرْيِيسا رَكْ  ــــدْ نَ ــتَّــى  حَ

النْجابْ ذُوكْ  مقام  ــوى  ــقْ الــتَّ مــن  ـــال  ونَّ

يق سِ لَغْ و  ضي  قايَمْ 

يق عشِ و  شايَقْ  قَلْبَك 

ــد ي التَّوْحِ ــاح  ب مَصْ ــا  ي

يد المجِ ــا  ي داوِيــنِــي 

رِيد التجْ ل  باهْ لْتَك  سَ

فْرِيد جاكْ  من  ــم  ارْحَ و 

يد قْصِ من  قُلْت  أمــا 

ــد ــزِي ت مــــازال  مــا  و 

غرِيقْ بَّة  حَ المْ فــي 

ــا ــق ــلْ ــــى يُـــــوم ال إل

يدْ عِ السْ رْ  الــبْــدَ ــا  ي

ـــدا ـــاكْ ـــي ن ـــتِ ـــالْ ح

ــيــد  ــنِ ــــيَّ سْ ــــون لِ كُ

ـــدا ـــايْ ـــه ف ـــلُ ـــايْ م

ــيــد ــاك الــرْشْ ــن ــي ت ف

ــدا ـــرِي بْ ـــمْ ــــولْ عَ طُ
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يسا دِ تَقْ في  كانُوا  من 

ــيــاب االطْ ــيــبْ  طِ فــي  وا  مُ يَتْنَعْ ـــوا  زالُ وال 

يسى بَنْعِ يدي  سِ ــارَة  غ

ــعــاب االشْ بين  بقيت  رانـــا  ــا  ــيّ اعــلِ ــيــر  غِ

بِيســا تَكْ فــي  ــه  خالگُ و 

ذاب العْ ــوْل  هَ في  بقى  حتَّى  لُه  جرى  كيف 

لِيســا تَجْ فــي  ــا  نْتاي و 

ــواب االبـْ ليه  ــحْ  ــتَ ــفْ يَ ق  ــدُ يـَ ـــن    م الزَم 

يسى بَنْعِ يدي  سِ ــارَة  غ

ــعــاب االشْ بين  بقيت  رانـــا  ــا  ــيّ اعــلِ ــيــر  غِ

وفْ لْهُ المَ ــات  ــيَّ غِ يــا 

ــوفْ وْصُ مــام المَ ــا الهْ ي

وفْ غُ شْ المَ هاذ  ــمْ  رحَ

ــاك تـــرُوف ــنَّ ــسَ ــتْ ــيَ كَ

رُوف عْ المَ يا  ــد  واحَ ال 

وفْ يشُ ين  كِ مَسْ ى  بقَ و 

ــوف فُ الكْ ــيط  بسِ ــا  ي

ــا ــوْف ال و  ــفــا  ــصْ ــال ب

ــوف ــوْقُ ــيــه ال طـــال بِ

فا الشْ ــبْ  ــي طــبِ ــا  ي

ــوفْ بالنْـصُ ــنُـوا  حاسْ

ــفــا ـــه حــايْ ـــتُ ـــعْ دمَ
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رِيسا تَهْ في  لُوا  مْ حَ من 

االهْضاب بين  و  دى  الكْ بين  لُه  مْ حَ طايَحْ 

يسى بَنْعِ ه  يخُ شِ للِّي  و 

يــاب الــذْ ــوه  يــســاوْمُ يَبْقى  ــتَّــى  حَ ــى  ــشَ حَ

يسى بَنْعِ يدي  سِ ــارَة  غ

ــعــاب االشْ بين  بقيت  رانـــا  ــا  ــيّ اعــلِ ــيــر  غِ

مرِيض يت  جِ ــيــدِي  أسِ

يضَ الفِ هاذ  من  نَلْجاء 

عرِيضْ يمْ  ظِ لَعْ كْ  جاهَ

تِيضْ كْ ليس غْ دَ من قَصْ

ــضْ رِي التَّحْ الذاقْ  مــن 

يضْ لَنْهِ بَر  يَصْ ال  من 

ــالَّح يــا رايــــس الــصُّ

ــاحْ ــوَضّ ــالل ال ــهْ ــا ال ي

الحْ نُــورَك  رَبْ  غْ المَ في 

ــرَّاحْ ــرْيْ ال ــسَ ــرَق كَ شْ

ــضْ رِي القْ فــي  ــك  طالْبَ

ضا القْ ــن  م ــمْ  ــالَ س

يــض النْهِ ــل  حَ الفْ ــا  ي

ــضــى ــحْ ـــى يَــنْ ـــنَ الغْ

يضْ يْغِ ــتَّــى  حَ ــيــفْ  كِ

ـــال الــرْضــا ـــن ـــا يْ م

ــبــاح ــوع الــصْ ــلُ ــا ط ي

حا الضْ ــس  ــمْ شَ أو 

ابْــطــاحْ ــوى  ضُ و  ــم  عَ

ــحــا ــا اسْ ـــرُوا م ـــمْ عَ
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رِيسا تَعْ في  ــرايَــسْ  اعْ و 

راب الغْ ــش  رِي مثِيل  ها  والَفْ باسْ بْ  ــدَ ــجْ تَ

يسا طِ ب اغْ راب الحُ في اشْ

النْگاب ثل  مَ الح  يخ  الشِّ ــر  سَ م  علِيهُ

يسى بَنْعِ يدي  سِ ــارَة  غ

ــعــاب االشْ بين  بقيت  رانـــا  ــا  ــيّ اعــلِ ــيــر  غِ

يســا لْفِ تفَ ــي  لِ ــل  عَ يَجْ

ــواب الــصْ ـــزُول  نْ اللْقا  ــوم  يُ ر  نَنْظَ ــتَّــى  حَ

االرْواح ـــت  راحَ ـــتَ  أنْ

فاح نْيا  الدَّ في  ــرَك  زَهْ

ــا صــاح ــم ي ــايَ ـــا ه أن

يَرْتاح ى  بغَ ما  قَلْبِي 

ــداحْ ــلْــت مــن م ــا قُ أم

صاح بتَفْ ت  بَحْ ما  و 

تَّاح الفَ نَعم  ــأَل  ــسْ نَ

الح بصْ ـــيَّ  لِ ــم  ــتَ يَــخْ

ــالح ــمْ ــحْ ال ــي ــلِ يــا م

ــا ــح ــيــبْــتُــه القْ طِ

ــداحْ ــمْ ــون ال ــنُ ــي فْ ف

ــا ــرْح ور كــمــا ال يــــدُ

ـــراح  فــي اوْقـــات االفْ

ــــرا صــالْــحــا فــي اخْ

باح الصْ و  سا  المْ في 

اوْحــا ــي  للِّ ــت  رْمَ حُ
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رِيسا اعْ الــرُّوح  ـرُوح  تـْ و 

ــبــاب االحْ ـــوه  اوْجُ مــع  عالْيَة  ــور  ــصُ اقْ فــي 

انتهت القصيدة
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ي لعناسِ نوَنَّس  كنبات  اللِّيل  في  ة  مَ قسْ

الكاس في  رَّج  نــدَ و 

لالمته عــقــلــي  ــي  ــشِ ــم ي قــســمــة 

ي قاسِ قلبُه  وم  فطُّ الغزال  شاف  الَّ  من 

ــك نــعــاس ــلَ مـــا م

المــتُــه ــع  ــي ــمِ ــج ل ــــعــــاوَد  ي آش 

ي راسِ مْ و  مدايَن  في  زِينْها  امثِيل  رِيت  ما 

فاس ــة  ــجَ ــهْ بَ ال  و 

ـــه ـــالوْتُ ـــع ح ـــت بـــالـــزِّيـــن م ـــالَ ص

ــي راسِ ــربَــة  غُ لِّي  خَ نِي  تلُومْ ال  أالَّيَـــم 

قياس ــت  ــدِّي شَ مــا 

ــه ــتُ ــبْ ـــا طــلَ ــــبــــارِي م ــر ال ــي ـــن غ م
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ي بَّاسِ العَ يف  يالسِّ ر  النْصَ رايَة  يا  ولِي  صُ

ننقاس ال  ــي  ــوفِ خ

ــه ــتُ ــيْ ات كِ ـــــذّ ــد جــــراح ال ــع مــن بَ

الرّاسي القلب  و  صغيرَة  باقية  مدوبة 

ــاس الميّ غصــن  ــا  ي

ــه ــرت ــمَ ت ــبــه  ــل ق ـــي  ف ـــد  الـــجـــاحَ و 

لقياس عن  جاو  عيُونك  و  سليس  عر  الشَّ

ينقاس جــا  الــلِّــي  و 

تــفــلــتُــه ال  ــق  بــالــعــاشَ ـــي  ـــقِ رف

ــي راسِ ــربَــة  غُ لِّي  خَ نِي  تلُومْ ال  أالَّيَـــم 

قياس ــت  ــدِّي شَ مــا 

ــه ــتُ ــبْ ـــا طــلَ ــــبــــارِي م ــر ال ــي ـــن غ م

الونّاسي ذقن  أو  الخدود  و  مرمر  األنف 

لقياس عــن  ــك  فــمّ

ــه ــت ــرم ـــر فــــي م ـــوه ســـنـــانـــك ج
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ي مراسِ سيُوف  ين  الذرعِ و  قلُومه  باغ  لصْ

العكاس عن  در  الصَّ و 

ــه ــتُ ــلْ ــفَ ــة مـــا ي ــب ــرق مـــن شـــاف ال

ي راصِ االعْ تفافَح  ود  النْهُ و  دملِيج  زَم  حْ المَ

الكاس غل  شُ ســره 

ــن كــمــخــة يـــامـــن تــحــدثــه ــطَ ــب ل

ــي راسِ ــربَــة  غُ لِّي  خَ نِي  تلُومْ ال  أالَّيَـــم 

قياس ــت  ــدِّي شَ مــا 

ــه ــتُ ــبْ ـــا طــلَ ــــبــــارِي م ــر ال ــي ـــن غ م

الفخد رخامة أو ساقها في خلخالُه راسي

لكياس ــن  ع ـــر  داي

ــه قـــدامـــهـــا بَـــحـــنـــانِـــي تــخــنــتُ

كياسي طرف  في  جبتُو  أو  وصافها  لت  كمَّ

ــن شــغــل لــريــاس م

ـــه ـــروت ـــــــم فـــــي م ــــي راي غــــزل



فطوم 428

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

نحاسي تستر  طلبتك  كرِيم  يا  غانِي  يا 

تعكاس ـــرى  ن مــا 

شفاعته ــى  ــرج ن ــرفــة  الــشُّ جـــد 

ــي راسِ ــربَــة  غُ لِّي  خَ نِي  تلُومْ ال  أالَّيَـــم 

قياس ــت  ــدِّي شَ مــا 

ــه ــتُ ــبْ ـــا طــلَ ــــبــــارِي م ــر ال ــي ـــن غ م

كراسي أهل  و  الطلبة  و  لشياخ  سالمي 

ــاس ــنّ ال ــواد  ــج ل أو 

ــه ــرتُ ــم ت ال  ـــدك  ـــب ع ــــــي  ربِّ ــــا  ي

ي عاصِ أنــا  و  لي  يغفر  الكريم  راد  إذا 

النّاس يجيوْ  فــاش 

يثبته ســيــده  ــه  ــبُّ ــح ي ـــي  ـــلِّ ال و 

دناسي غفران  أو  العفو  طالب  العالمي 

النّاس سيد  ــة  أمّ أو 

ــه ــات أف ـــل  ك ـــن  م ــا  ــرن ــي ــجِ ي اهللا   

انتهت القصيدة
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ــي ــي و خواضِ ول ــالل هُ ــا ذا الجَ صــف ي

ــاح ــي ســرِيعْ نَرْت رْبِ ــرَّجْ كَ ــى ف ول ــا المُ ي

ــاح تَّ الفَ ــا  ي ــوم  يُّ القَ ــيْ  الحَ ــرْ  البَ ــا  ي

رَاح السْ الجالل  ذا  يا  لَك  فَضْ من  نَرْتَجى 

اح االَلْمَ تْــراكْ  ال  من  يا  لِبَابك  ــفْ  واقَ

األرض في  النَّملة  دبَّة  حس  سامع  يا 

الحفض بحجاب  غيثْنِي  و  يسري  وافد 

فْض خَ لِي  مْ هَ ضْ  فَ اخْ و  م  نْهُ عَ نِي  ارْفَعْ

د حرمَك نال طب  االغراضْ صَ ل من يَقْ كُ

وء يحفاض م بك من جميع سُ صَ تَعْ من اسْ

فاض يَخْ قاه  شْ غدا  اللهي  غواه  من 

جاح نِي  ساكْ به  ــواس  وَسْ من  اجرنِي 

االلواح ط  باسَ البوابَك  ع  نَرْجَ دها  بعْ و 

ــح فالَ كل  و  ــه  بآلُ و  ــي  الماحِ ــة  رمَ حُ

ــا الفالَح ــوح ي تُ فْ ــه مَ ــدَك راحُ بْ ــك عَ ل

نايَح گرِيح  نُونِي  كْ مَ عْ  خاضَ و  عْ  خاشَ

ــول فارَح بُ ــي بِالقْ نِ ــدي و اتْرَكْ ــد بِي خُ

ي راضِ ــي و اغْ لْبِ ــو قَ ــدِي بزهُ ــل قَصْ مَّ كَ

ي راضِ اعْ و  ـــراري  اشْ بد  لي  ــرَد  ي من 

فاضــي ــا يرتقــى و ارتفــع تَخْ خفــض ي

ه رْضُ غَ بِك  حاز  ــرُه  أمْ لَّم  سَ من  لك  و 

ر بسرك أمضه يرَك ما يظفَ و من قصد غِ

ه ــوْرى يخفظُ ــن ال لُه بي هْ ــو يرتقــى جَ ل

ــل جايَح  نِي ظلِي ــرَّ يَتْرَكْ شــحال مــن مَ

تسامح اخطا  لمن  حليم  كريم  ألنك 



يا المولى فرج كربي سريع نرتاح 430

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

اح االَلْمَ تْــراكْ  ال  من  يا  لِبَابك  ــفْ  واقَ

ات يم الذّ مِ يا عالَم كل ما اخفى في اصْ

يَثْبات ما  زِيلَة  الجْ تَك  مْ بَرْحَ لِي  فَعْ

االشيات على  غني  نعم  و  نِي  الغَ انت  و 

يعتا دار  باالكْ هولي  مرَّة  من  حال  اشْ

شتى االصيار  في  ه  دُ نَكْ بْدَك  بعَ تعلم 

مرتا يق  نطِ ما  ينِي  افْدِ و  لِي  مْ حَ ف  خَ

رياح باسم  منه  ه  فِ اطْ ــر  شَ ــل  كُ و 

صاح الفْ أمام  ه  طَ المصطفى  حرمة 

اح االَلْمَ تْــراكْ  ال  من  يا  لِبَابك  ــفْ  واقَ

جديد بحكم  ين  حِ ل  كُ في  تاتِي  من  يا 

ترِيد ما  ل  عَ تَفْ فيه  بَرْضاك  ملكك 

يد دِ التَّشْ بحكم  اك  صَ عْ عن  ر  مَّ مشَ

ــول فارَح بُ ــي بِالقْ نِ ــدي و اتْرَكْ ــد بِي خُ

حياتِي ول  طُ تِي  طاعْ و  ذنبِي  هو  اشن 

صالتِي و  ومِي  صُ جل  و  رِي  ذَكْ هو  اشن 

العاتِي الفْضل  ب  صاحَ يد  الجِ انت  و 

ثباتْ عالَم  نْط  بالقَ زايَدْ  رْفُه  انصَ ال  و 

فيات ود  يعُ الخافِي  ف  باللَّطْ اصرفُه 

حداث و  مْضى  ما  لِيق  العْ نِّي  عَ اتْرَكْ  و 

ــل و التْطــارَح ي ضِ ــز و تَفْ ــر و العَ النْصَ

يل صالَح ضِ يى و الفْ يل مُوسى و يحْ و دْخِ

ــول فارَح بُ ــي بِالقْ نِ ــدي و اتْرَكْ ــد بِي خُ

ة ــدَّ ــم ال قـــدم  ـــكْ  لَ ــر  ــصَ ــحْ تَ ال  و 

بعــدة ــات  يثب ليــس  رضــاك  حكــم  و 

ــزد يت ــك  تَ مْ رحَ مــن  ــف  اللَّطْ ــه  علي و 

ــي ليعاتِ ــي  گرحتِ ــار  ن بالعطــف  ــرد  ب

ــح صال احســانك  مــن  بالغفــران  و 
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العباد لجمع  الرحمة  األزل  في  سابق 

المراد طب  ينال  و  تستجب  دعاك  لمن 

افراد و  بــاالزواجْ  اليَقْ  الخْ وا  تَمعُ اجْ لَو 

باح مَصْ و  ضُ نُور  من  يَقتبس  من  مثل 

تاح فْ مَ بغيرْ  البدا  ة  تُوحَ فْ مَ خزايْنَك 

اح االَلْمَ تْــراكْ  ال  من  يا  لِبَابك  ــفْ  واقَ

ايَل يث على السَّ عَت من حدِ حال سمْ اشْ

ــل ــك ماي ــد المضطــر ل بْ ــب العَ و تحْ

نحــال ــه  ب يرتفــع  ــل  الرحي يســتاطر 

الش ما نسأل فضلك في الجزيل و قليل

يل بخِ و  ذليل  ي  فِ وَصْ من  عبدك  ليني 

لِيل لْق دايمْ جْ و انت كرِيم حلِيم على الخَ

طفاح غزير  جودك  دونك  كاين  ليس  و 

األرواح جمــع  ــاج  تلت ــى  مول ــا  ي ــك  ل

شهد بالرسول  و  أمــن  مــن  سيما 

بقصد يفوز  باوطاره  طلبك  من  كل 

ينفذ سؤالهم  سألوك  و  مكان  في 

ــور واضــح ــه و الضــو ن آش ينقــص من

الشي من اوصاف وصفها ما يطيق رجاج

ــول فارَح بُ ــي بِالقْ نِ ــدي و اتْرَكْ ــد بِي خُ

بُول قْ مَ سؤله  طا  العْ كامَل  يا  نْدَك  عَ

ــول لُ مذْ ــة  لَّ حُ فــي  ــه  بفاقْتُ ياتِيــك 

ول رْسُ المَ بُوب  حْ المَ ي  الزْكِ قال  كما 

ولى المُ يا  وِيل  تَحْ سألك  عن  يلِي  وال 

ــة ل علَّ ــر و حــزت كُ ي ــر فقِ ي قِ عاجــز حْ

يعال هو  على  يعال  دنك  من  ما  كل  و 

سايح ماه  بالكون  حايط  طامي  بحر 

الفاصح باللغا  تسبح  لك  قاطبة  و 

ــى الســأل نعم المســؤول يغضــب عل
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اح االَلْمَ تْــراكْ  ال  من  يا  لِبَابك  ــفْ  واقَ

قَيُّوم و  ــيْ  حَ يا  يد  شهِ يا  عالَمْ  يا 

وم نهُ بقوَّة  ر  بَحْ ين  عِ في  رْقنِي  غَ و 

ــوم نُ ــك  الل مــن  ــا  ي كــرِيــم  ــك  شَ إال 

رْ لِي سبل للقوام هَ قْ لي و اجْ قَّ و بِكْ حَ

األنام ــرار  اشْ كافِي  يا  تَتْكافَى  بك  و 

االوْهــام قْ  حَ نَمْ قونِي  ــوِي  قَ يا  بك  و 

الح ما  ل  كُ و  ــرارَك  اسْ و  نُــورَك  ة  رْمَ حَ

رْش و الْواح ي و عَ رْسِ لَم و اللُّوح و الكُ و القْ

اح االَلْمَ تْــراكْ  ال  من  يا  لِبَابك  ــفْ  واقَ

ــنى سْ ــماي الحُ ــي باسْ ــل لخالْقِ ي و دْخِ

ــى نَ عْ ــسْ و مَ ــر قــط فــي الحَ صَ ال تَحْ

ــالك فــي مــا ودنــا ـــالك و م ــيــل افْ دخِ

ــول فارَح بُ ــي بِالقْ نِ ــدي و اتْرَكْ ــد بِي خُ

هيامِي رَفْ  اصْ تَك  طاعْ في  قَلْبِي  احي 

ــي غيامِ و  بزهــوِي  ر  فَ ــتَغْ نَسْ ال  ــى  تَّ حَ

ي جسامِ و  ي  رُوحِ قُوت  رَك  ذَكْ لْ  عَ اجْ و 

العالم يا  تَأيِيد  ودَك  جُ من  لي  بْ  أوهَ

الدايَم الغنى  نِينِي  تَغْ ني  غْ يا  بك  و 

م اسْ و  بنُور  لي  يَنْبا  رْ  نَنْظَ ما  ل  كُ في 

المالمَح في  نُور  كَ ع  سطَ و  هَ  طَ نُور 

ح ناصَ ول  رسُ اتى  و  وسى  المُ وا  طُ اعْ من 

ــول فارَح بُ ــي بِالقْ نِ ــدي و اتْرَكْ ــد بِي خُ

ــي مـعانِ ل  كُ امــة  الظَّ معانِيـهــا  و 

ــي هــا مــن هــو فانِ صــي تمامْ و ال يَحْ

ــي الغانِ ــم  نَعْ ــا  ي ــم  ي العظِ ــرآن  القُ و 

ــي رامِ بَمْ ــرْ  فَ نَظْ ــك  لَ ــك  ب ــي  رْنِ انْصَ و 

ــي دهانِ و  اعضــايْ  ــى  دهَ ــا  م ــي  نِ فِ اكْ
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مان رَحْ يا  ور  مُ عْ المَ بالبِيت  لك  يل  دخِ

يل  ذاتَك و حجبك يا قديم االحسان دخِ

االكوان سراج  طه  بالمصطفى  دخيل 

بطاح و  قام  المْ و  بَة  عْ الكَ و  زَم  زَمْ دخيل 

ساح من  ل  كُ و  لة  رسْ و  االنْبِيَّا  يل  دخِ

اح االَلْمَ تْــراكْ  ال  من  يا  لِبَابك  ــفْ  واقَ

فنُوا مــن  ــاك  بــهَ فــي  ــيــل  دخِ ــوالي  م

ــوا ــل زهْ ــة بالوَصْ ــرَة الرَّايْقَ ضْ فــي الحَ

ووا يَهْ رَك  ذَكْ من  رار  األسْ ل  أهْ يل  دخِ و 

وى تَقْ و  فا  بصْ فازُوا  بمن  لَك  يل  دخِ و 

وَة طْ سَ هَب  تحباب  لم  و  حببت  بمن  و 

وى الهْ ر  حُ و  النَّفْس  و  نْيا  الدُّ رْب  حَ من 

الرْماح فْت  حَ يَدِي  في  نِي  ظْ فَ احْ م  نْهُ مَ

زاحْ المْ ف  حْ صَ حا  تَمْ رْنِي  انْصَ م  نْهُ عَ

نِّي ضَ في  بما  لي  زَمْ  تَعْ تَك  مْ برَحَ يل  دخِ

نِّي عَ األوهام  جمع  ق  حَ تَمْ جودَك  يل  دخِ

نِي رَمِ يل لك باآلل و األصحاب بالرَضا اكْ دخِ

سوايَح مع  لَّة  حَ المْ ل  أهْ بَرْجال  يل  دخِ

ــك ســايَح ــوان بَ ــة و غــدا نَشْ بَّ حَ بالمْ

ــول فارَح بُ ــي بِالقْ نِ ــدي و اتْرَكْ ــد بِي خُ

الــقــاوِي نعم  يــا  فيك  بــك  غــابُــوا  و 

ــاوِي ت حْ ــي مَ نِّ ــم عَ ــم قلُوبْهُ ي مِ فــي صْ

الهــاوِي ــع  مْ بالدَ م  ــرْهُ سَ شــى  انْفْ و 

نسقوا شبيه  الله  من  نَوِي  عْ مَ ر  مْ بخَ

وا هُ ولَك اعْضاه انْدَ ايَق لَوْصُ بْدَك الشَّ لعَ

استووا اعداي  هاذوا  المارَدْ  ين  اللْعِ و 

طايَحْ دْت  عَ داي  اعْ بِين  ما  دِي  هْ جَ كل 

ــي تصافَحْ ــي دن لِ ــد عــن فَعْ لينــك جي
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اح االَلْمَ تْــراكْ  ال  من  يا  لِبَابك  ــفْ  واقَ

سواي لْق  الخَ في  اذْنَب  من  عن  فَح  تَصْ

ــزَّل فــي لغايْ ــت نَتْغَ ي ــا بدِ ــمَك م بأسْ

والي ــا مُ ق ي ــدَّ صَ ــك المْ لَ ــتْ فــي قَوْ قُل

ــول فارَح بُ ــي بِالقْ نِ ــدي و اتْرَكْ ــد بِي خُ

رجــاي فِيــك  علِيــك  ــي  لِ تَكْ ــنْ  مَ ــا  ي

ــاي ن بَمْ فــر  نَظْ فِيــك  ظنِيــت  ــى  تَّ حَ

ــث و آيي ي ب مــن دعــاك في حدِ تَســتَجَ

ــقاي ــي و اشْ بِ ــوح تَعْ ــي تلُ ب ل ــتَجَ اسْ
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االنْــشــاد فــي  ة  سابْقَ اهللاّ  باسم  ــدى  ــبْ نَ

ــشــاد ــنَّ ــــول ال ـــح قَ صَ

رْ ــطَ ــبْقَت فــي أوَّل السْ ــى سَ ول ــماء المُ و اسْ

ــكاد لنْ ــي  جِ تَفْ ــم  ي ظِ العْ اهللاَّ  اســماي  و 

ــاد ــع قــال ســاعــد االسْ

ــر ــمَ الــعْ طـــالْ  ــا  م ـــرْتِـــي  ـــتَ اسْ اهللا  ــا  ي

ــم األحــاد ــعْ ــرِيــم نَ ــا اكْ ــا ي ــيَّ ــفْ بِ ـطَ ولـْ

ــيــلْــنِــي مــن االفــســاد قِ

تَر السْ و  ــر  ــسَّ ال ــعــاك  نَــسْ ــولــى  الــمُ ــا  ي

باد لعْ ــعْ  شــافَ ــقــام  امْ مــن  ــنِــي  ــرَمْ تَــحْ ال 

ـــا لــگــعــاد ـــيَّ طــــال بِ

ــر ــبَ ــا قـــادْنِـــي اصْ ــو م ــبُّ ــيَّ حُ ــلِ ـــاضْ ع ه

تاد هْ المْ ــالت  ص فــي  ــرُوم  ــغْ مَ ــي  خــالكِ و 

ـــاد ـــت أرْك لــيــت مـــارَمْ

ــرْ كَ ــذْ ــبْ ال ــاح ــع ص لَّ ــوَ ــتْ ــه مَ ــالتُ ــي ص ف
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018
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023
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026

027

028

029

030

031

032

033

ــادْ ــوْع ــاتَ ك ــو  ــلُ اخــصــايْ ــي  والـِ ــد  ــجَّ نــمَ و 

ــبــاد ــر لــعْ ــاي ــت س ــي بِ

ر الـــبْـــدَ ــت  ــعْ ــلْ طَ ـــيَّ  ف ـــرَّط  ـــفَ ي مـــا  و 

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

النْقاد ـــي  ـــنِ ارْزَقْ ــي  ــارْتِ ــج اتْ فــي  ــي  ــارَبِّ ي

ساد تَكْ مــا  ــتِــي  ــلَــعْ سَ

رْ النْصَ و  ــحْ  ــتْ الــفَ ــعــاك  نَــسْ ــولــى  الــمُ يــا 

يعادْ المِ ـــال  ارْج مــع  ــــراف  االشْ ــتْ  ــرْمَ حُ

ــــــرَّدَّادْ ال ــام  ــم ــهْ ال و 

ر ــدْ ــقَ ال بلِيلة  و  ــة  ــرْفَ عَ لِــيــلَــة  ــل  ــي ادْخِ

ــعاد لَسْ ــرْ  جَ لَحْ جــاه  و  ــا  ف الصَّ بجــاه  و 

ــد ــمَّ ــحَ مُ الـــنْـــبِـــي  و 

بَرْ القْ لِيلَة  فــي  ــي  ــنِ ــرَمْ اكْ ــم  ــرِي اكْ ــا  ي

ــــداد ــــيَّ اسْ ــــر لِ ـــاك دِي ـــرْج ـــي نَ يــا رَبـِّ

للحاد ــن  ــكَ ــسْ نَ ـــوم  يُ

ر البْحَ فــي  نُـــوح  ــا  ــجَّ نَ ـــنْ  مَ ــا  ي النْجا  و 
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044

045

046

047

048

049

050

051

ياد االسْ المــة  نْد  عَ لي  رْ  ضَ يَحْ ي  يخِ شِ

يعاد المِ ــى  ــوْق يَ ـــوم  يُ

ر ضَ يحَ و  ــي  ــجِ ايْ ــود  ــوعُ ــمُ ال يُـــوم  ــي  ــنِّ ظَ

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

ــاد ــي ـــة االسْ ــيــن المَ ــدي بِ ــي ــرَف سِ ــعْ ــنَ ك

ـــواد االجْ ـــنْ  مَ و  ــد  ــيَّ جِ

ــرْ ــفْ ــكُ ــــدْ ال ــك األســــرى مــن يَ ــفُ ــايْ ك

لَبْعاد ــل  ــايَ ــرْح ال و  ــول  الــگــفُ ــتَّــع  يــمَ و 

ــراد ــمْ ــي لَ ــغِ ــبْ ــيــف يَ كِ

ــرْ ــهَ ــجْ ــال ب ــط  ــيَّ ــعِ ن و  ــت  ــطْ ــيَّ عِ ــه  ــي لِ

ــمــاد ــتْ ــــرَّت لَ ـــالت قُ ـــواحْ ـــاك ال ـــكَّ يــا فُ

ــالد ــلْ ابْ ــارَك فــي كُ ــب اخْ

ــر ــهَ ــه اظْ ــمُ ي ــدِ ــخْ ــه ل ــانُ ــرْه ــي بَ ــلِّ ــا ال ي

ـــاد  ـــول األب ــم طُ ي ــدِ ـــا خ ــــادَم و ان ــن ق م

ياد تَحْ ــنِــدِي  عَ لِــيــس 

ــر ابْــطَ تِي  بحاجْ و  ــي  ــنِ صــارَخْ و  ــنِــي  ــتْ غِ
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062
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064

065

066
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068

069

ــــدادْ ـــد رَجْ ــن األسَ ــاك م ــمَّ ــي يَ ــتِّ ــي غَ كِ

ــتــاد ـــي تَــعْ ــي كِ ــنِ ــيــثْ غِ

ــر كَ الــذْ ــيَّــب  طِ فى  طَ صْ المُ ــيــظ  ــفِ احْ يــا 

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

ــراد ــبْ مَ ــي  ــتْــفِ كَ يتْنِي  غِ ــى  ــوسَ مُ بَـــنْ  يــا 

ـــــاد ـــــي وَگَّ ـــيـــر أجِ غِ

افتَر ال  ــيــر  غِ ــورَة   ــذكُ الــمَ ــمــى  احْ على 

ــاد حَّ الجَ ــد  نْ عَ ــير  ايْسِ ــي  للِّ اك  ــكَّ ف ــا  ي

ــاد ــق ــا كـــان افْ ــعــد م بَ

ــر اليْسَ مــن  ــن  ودِي قُ فْ المَ غــات  ــي  اللِّ ــا  ي

ــاد ــيَّ عِ عــــارَك  وز  تــــدُ ال  ــك  ــمَ ي خــدِ ــيــث  غِ

هاد الجِ ـــلْ  هَ ــتْ  ــرْمَ حُ

ــر ــك ــوب بُ و  ـــادا  ـــه ـــشُّ ال ـــطــــال  واالبـْ

ــراد ــمْ ــل ال ــمَّ ــــودَك كَ ـــزَم جُ ـــزَمْ ــل ب ــي دخِ

ـــاد ـــنَّ ــــيَّ سَ ـــــون ل كُ

ــر ــمَ ـــك نَــعْ ـــوْضَ ــة حَ ــرَح ــصَّ ــب ال ــرِي ــا ق ي
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082
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ــوْهــاد ـــارَس لَ ــي ف ــالْــحِ ــلْــطــان الــصَّ ــا سُ ي

رَدَّاد ــــيَّ  لـِ ـــــون  كُ

ــرْ ــوْعَ ــن ال ــي م ــنِ ــكْ ــلَّ ـــي سَ ــيــثْــنِــي واجِ غِ

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

ــاد ــم والِــــي أس ــعْ ــو والِــــي و نَ ــن ه ــا م ي

ــاد ــــع ع ــــرْجَ إمـــتـــا تَ

ر هَ السْ ــا  ي ــام  ــن ــمْ لَ ل  ــدَّ ــبَ ت ــيــخ  الــشِّ ــا  ي

ــراد ــغْ ــي ثَ ــعِ ــاح دَم ــيــا و س ــال الــحْ ــا ط م

ــجــاد ــت هـــاذ الــتَّــمْ ــلْ قُ

ر ــدَ ــقْ ــخ ال ــامَ ه بِــيــك أش ــدَ ــنْ ــثْ مــن يَ ــي غِ

ــــدادْ  ــم اعْ ــى مــايــلِــيــهُ ــتَ ــك شَ ــالتَ ــصْ خَ

ــخــاد نَــتْ ال  ــي  ــتِ ــشْ ــي عِ

ر السَّ وا  ــدُ ــاهْ ــش اي قبل  ــم  ــثِّــيــهُ غَ ـــوم  قُ

وَرَّاد ــي  ــبِ ــسْ كَ ــاك  م ـــوْض  حَ مــن  ــانــا  ــتَّ حَ

ـــدَك مــا يــنْــفــاد ـــاهْ ع

ــزَل ــغْ ــي صــــارَم ال ــالنِ ــي ــجِ ــر ال ــي ــمِ ــا ال ي
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باد لَكْ ــن  ســاكَ ــك  ــبَّ حُ ــول  ــلُّ جَ ــي  ــيــخِ أشِ

ــراد ــفْ ــتَّ ـــوف حـــال ال شُ

ــر ــمَ ـــيْ الــقْ ــى ضَ ــوس ـــن مُ ــا بَ ــيــثــنــا ي غِ

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

جــاد رْ  ــهَ باشْ و  ــا  بالدن ــلْطانْ  سُ ــا  ي ــل  ي ادْخِ

ــاد ــم جُ ـــرَّم  ـــحَ ـــمْ ال و 

ــرْ جَ اهْ ــا  م و  ــي  البَزْطامِ ــد  ورِي يامُ ــل  ي ادْخِ و 

البْعادْ و  ــرابْ  ــقْ ال ــالَّحْ  ــصُّ ال ع  مْ جَ ــيــل  ادْخِ

عادْ لَسْ ــنْ  ــالطَ ــسْ ال و 

رْ جَ الفْ ب  بصاحَ و  ــة  ــالَ ــودَرْب بُ ــلْ  ــي ادْخِ

ماد لَعْ ـــارَم  ص بين  ــمــانْ  ــثْ ــوعَ بُ ــرَفْ  ـعْ تـَ

ــحــاد ــمْ لَ و  ــريــدْ  بــاجْ

ــر بَ الصْ ــى  عل ــو  يَتْعاوْنُ ــي  بْشِ الحَ جــاوَرْ  امْ

تاد يَعْ و  يْر  خَ يم  أفْهِ ــضــات  اقْ الــحــاجْ  و 

ســاد وري  الـــبَـــنْـــدُ و 

ــرْ ــظَ الــخْ ــودْ  ــرْمُ ــقَ ال ـــول  مُ ــنْــتَــر  ــخَ الــمْ و 
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ـــزْداد يَ ــو   ــســانُ احْ را  ــازِي  ــغ ال ــوْط  ــگَ ال و 

ــد ــمَ احْ ــن  ب ــمــام  ــهْ ال و 

ــدرْ ــوْ بــالــعْ ــي عِ ــدْ ــة مــن يَ ــرْبَ ــغُ ــب ال صــاحَ

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

ـــاد ـــوَّك وَقَّ ــيــل  بــان ضَ ــمــاعِ ــــوالي اسْ أمُ

ـــدادْ ــــداكْ افْ ـــارَكْ احْ ج

ر صَ القْ ــرَّف  عَ و  وظ  فُ حْ المَ في  ــرْ  انْــظَ من 

صاد قْ المُ وج  مُ الدْ إمــام  يف  اللهِ غــاتْ  من 

ــنْــگــاد ــيــع الــمَ ــجِ الــشْ

ــر ــهَ ــتْ ــشْ ــك فـــــارَس مَ ــتَ ــي ــا ج ــه ــي ــالِّ ق

ـــزَّاد ال ــــرتْ  قَّ و  ــي  ــتِ ــوبْ تُ ــي  ف ــرَّف  ــصَ ــتْ تَ

ــــاد رَقَّ ـــط  ـــزَطَّ ـــمْ ال و 

ر هَ القْ ــا  ي ــة  ــبَ ــجْ الــحَ ــاذ  ه مــن  ــدَك  ــرقْ ت

باد ــو  ــرْحُ فَ ـــرَح  افْ مــا  بَعد  مــن  ــرْ  الــكــافَ و 

ـــــوَّاد ـــــو هُ ســــاح دَمُّ

ــر ــفَ ــي اقْ ــالِ ـــو خ ـــمُ ــو رَسْ ــا وِيــحُ قـــال ي
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124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141 

اد ــدَّ هَ ــي  ــنِ ــمْ ازْطَ تُه  ساعْ مــن  الــلِّــي  ــذا  هَ

ـــرْمـــادْ ــو مَ ــاهُ ــصْ ف لـَ

ــر ــطَ ــرْ هــنــا اخْ ــتَ ــنْ ــوا بـــاز مــخَ ــالُ لــيــه ق

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

ناد تَهْ ــنَّــد  ــهَ امْ ــوا  ــارْمُ ص شــا  ــو  الــهْ ـوم  يـُ

ــاد ــيَّ ــي قَ ــرْنـِ ــر بـَ ــي طِ

مــر نــدَ ــر  ــافَ ــك ال و  ــي  ــبِ ــنْ ال ــت  ــنْ بَ حـــازْ 

ــاد  ــسَّ الــحُ لــيــه  جــــاوْا  و  ــــاه  ارْم ــــوراه  مُ

ــاد ــف ــسْ ــتَّ ــاتَ ــــال ك ق

ــر ــقَ الــبْ رُوس  ــا  ي ــــــرُوا  دَمْ ــم  لــيــهُ قـــال 

ــهــاد ــــا لَــشْ ــيــك دَرْن ــحــر بِ ــه سِ ــوا ل ــالُ ق

ــراد ــجْ ــتَّ ــــوْن عــلــى ال عَ

بَر الخْ ــي  ــطِ ــعْ تَ ــوهــا  ســالُ م  ليهُ قــال 

ـــدادْ م ش ـــــالَّ ـــوم ظُ ــا ق ــوه ــالُ جـــــاوْا س

ــاد ــيَّ ــقُ ال و  ــا  ــض ــقْ ال

ر كَ العْ فــي  ود  الــــدُّ ــاف  ش ــفــاهــا  اشْ مــن 
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142

143

144 

145

146 

147 

148

149

150

151 

152 

153 

154 

155

156 

157 

158 

159 

ساد الجَ راح  كام  الحْ اقَضى  يخ  الشِّ قال 

كاد ــكْ  ــشَ وَحْ ــي  ــادْنِ ك

ــرْ ــيَ اخْ ــذا  ــكْ هَ ــري  ــي سِ ــة  ــومَ ــرْحُ مَ راكْ 

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

اد ـــدَّ ــن شَ ــر ب ــمَ ــر لَــسْ ــتَ ــنْ ا عَ ـــدَّ ــن عَ ــا مَ ي

ــهــاد الــجْ و  ــصــال  بــالــنْ

ـــبَـــر ـــــس األكْ ـــــوالي ادْري ــا يـــا مُ ــن ــتْ ــي غِ

عادْ و  ــادْ  ع ــرَة  ظــاهَ ــرْب  الــغَ في  الَتَك  صْ خَ

ــادْ ــيَّ الــصِّ ا  ــدَّ ـعَ تـْ ــا  م و 

بَر الخْ ــودَك  ــجُ ل ســـاقْ  ال  مــن  ــد  ــعَ گْ مــا 

الوادْ راس  في  و  وس  سُ و  را  حْ الصَّ في  بَرَكْ  خَ

ــــداد االجْ و  األب  عــلــى 

ر بالبْجَ ـــالمْ  لُـــغْ ــك  ــرْبَ ــحَ ل ــيــقْ  يــطِ ــا  م

ــتْــمــادْ مَ ال  و  ــيــب  ارْهِ ـــالَّ  خَ ــا  م ــك  ــيــفَ سِ

ــدادْ ــقْ الــمُ يف  سِ كيف 

ثَر اكْ ـــزى  اغْ للِّي  اإلمـــام  على  ــرْضــى  ال و 
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160

161

162

163 

164 

165 

166

167

168 

169 

170 

171 

172 

173

174 

175 

176

177 

اد ــدَّ حَ ر  ماهَ لبِيب  حتَّى  وا  نْعُ صَ ما  يف  سِ

ـــوْجـــادْ فــيــن غــــادِي يَ

ـــر ــن ادْسَ ــد م ـــزُول يــهَ ـــنْ رَة مَ ـــدَ ـــقُ ــن ال م

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

ــاد ــوْج ــيَ ــــــرْزَقْ ك ــن ال ــامَ ــو ظ ــن ه ــا م ي

ــتــيــقــاد ـــل اعْ فــيــك كُ

ــر ــصَ يــنْــحْ وال  ـــلْ  ســـاهَ رَزْقِـــــي  ــب  ــي جِ

ــمــاد اعْ دُون  ــمــا  الــسْ رافَـــع  ــو  ه ــن  مَ ــا  ي

الــــوْحــــيــــدْ األحـــــاد

الشكر و  ــد  ــمْ ــحَ ال هللاَّ  ــي  ــلِ ــكْ تُ ــكْ  ــي ف

تِيماد لَعْ ــة  ــايَ غ ــــو  دَرْتُ ــي  ــلِ ــكْ تُ علِيك 

ــبــاد ـــيـــرَك يُــعْ لــيــس غِ

ــر ــخَ ــســانَــك دايَــــم نَــفْ ــحْ ــى بَ ــول ــمُ ــا ال ي

و جاد ــدُ ــبْ ــاد عــن عَ ــســان ج ــاإلحْ ــا مــن ب ي

هاد لَصْ ــن  م ــي  ــرْنِ ــي جِ

ــر ــزْفَ ــن ت ـــار  ن ال  و  ــم  ــي ــحِ ــجْ لَ ـــرى  ن مــا 
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178

179

180 

181 

182 

183 

184

185

186 

187 

188 

189

190

191

192

193

194

195

الد الخْ نَّتْ  جَ ــطْ  وَسْ في  قامِي  امْ ل  عَ اجْ و 

ــاد ــح ــتْ ـــا نَ ــا م ــه ــن م

اوْزَر بـــال  ــي  ــنِ ــلْ ــعَ ج ــد  ــمَّ ــحَ مُ ــــارْ  ج

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

ــوْالد لـَ و  األزواج  و  ــال  ــم ال اهللا  عــلــى 

ـــوَّاد ـــجَ ــم ال ــي ــل ــحْ ال

ــر ــوْكَ ــارَت ال ــم ــعْ ــي ب ــنِ ــرَمْ ــم اكْ ــري ــا اكْ ي

اد ـــوَّ ــا جُ ــر ي ــفَ ــي الــقْ ــي ف ــانِ ي ــدْ ـــرْ عَ و دمَ

ــاد ــم انْـــتـــايـــا ق ــهُ ــي ب

ــر ــفَ الــكْ ــون  لـُ ــــوَّد  سَ و  ــر  ــافَ ــك ال ــــر  دَمَّ

ـــاد ــر وَقَّ ــايَ ــون ن ــكُ ــو ي ــوا لَ ــمُ ــجْ ــي نَ ــفِ وَطْ

يَسكاد ــو  ــالُ ح لــيــس   

ر ــدَ ــغْ ــال ــل ب ــتَ ــخْ ــتَ ــسْ ــيَ ـــتْ مــن تَ ـــقْ شَ

ــواد ــجْ ــد لَ ــيَّ ــم جِ ــري و صــلَــح حــالِــي يــا اكْ

ــــوَّاد ـــي يــا جَ ــــودْ لِ جُ

ــبَــر ـــتَ اجْ ــي انْ رَة حــالِ ـــدْ ــظــيــمْ الـــقُ ــا عْ ي
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197

198
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209

210
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212

213

ــاد ــبَّ ــعُ ال و  ــر  ــجَ ــفْ ال ــاه  ــج ب و  ــــي  رَبِّ ــا  ي

ــرْشــاد الــمُ يــق  ــدِ الــصْ و 

ــر ــشَ ــن افْ ــك م ــلَ ــا قــــوِي و ه ــي ي ــنِّ ــي عِ

ــداد ــغْ ــى بَ ــوْل ــيــخ مَ ــا الــشّ غـــارَة غـــارَة ي

ــيــاد ــنِــي مـــن لــگْ ــكْ فَ

ــر ــحَ الــبْ و  ـــرْ  الـــبَ ــيــث  ــغِ مُ ــا  ي ــي  ــنِ ــتْ ــي غِ

جــواد ــرْب  لــلــحَ ـــبْـــت  ارْكَ لغايا  ــيــت   نَــهِّ

اد ـــدَّ ــه گَ ــامُ ــج ــي الْ ف

ــر ــمَ احْ ـــه  ارْكـــابُ و  ـــرَة  ـــهْ شَ و  ـــر  دِي لــيــه 

بَزْناد صــالَــتْ  زُوج  ــا  يَّ ــدِ ايْ في  عاب  الجْ و 

حاد ــا  أن ــيــس  الــقِ على 

ــر ــزْبَ ــن ـــــي ي امِ ـــــدَّ ــــاال قُ ـــن ش ـــل م ك

تَنْهاد ــوا  يَــنْــفــعُ مــا  ــزِيــن  ــحْ لَ ــر  امَ الــدَّ و 

ــاد ــرْم ـبْــدا صَ ــت لـَ ــل قُ

بَر الحْ ــر  الــمــاهَ ـــوْل  قَ ــظ  حــافَ ــا  ي ـــون  صُ

ــراد ــقْ ــرْ لَ ــامَ ــمَ ــســاد ك ـــوم الــفْ ــي قُ ــغِ وَلْ

ــراد ــامْ ب ــر  ــفَ ــظْ تَ راكْ 

رْ مكَ ال  ر  غــذَ ال  ــة  ــرْفَ الــشُّ على  سلَّم  و 
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214

215

216

اد ــدَّ جَ ــا  ران الــســالم  فــي  لْبَة  الطُّ على  و 

ــواد لَــطْ و  ون  ــدُ ــمْ ال فــي 

ر فَ العْ ـــاسْ  ن ـــة  دْبَ ـــوَ ال ــيــع  ــمِ اجْ على  و 

انتهت القصيدة





449في مدح موالي بوشتى الخمار

        

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
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انِي غَ يَا  ايْنَاتْ  الكَ رَبْ  يَا  كْ  مَ باسْ يتْ  ابْدِ

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ار قَهَ ــام  ــنَ تْ وال  هى  تَسْ ال  مــن  يــا 

تَانِي مايْلُه  رِيدْ  فْ لْك  المُ في  دْ  الوَاحَ يَا 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

تَار سَ بَادْ  العْ علَى  و  ة  مَ الرَّحْ يعْ  وْسِ يا 

انِي مَ الرَّحْ يا  فِيك  ودِي  صُ قْ مَ يَبْ  تْخِ ال 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ارْ انْهَ و  لْيلْ  ة  مَ الرَّحْ يْنْ  بعَ وْدُودْ  يا 

الَلْ في اوْزَانِي تَح يا ذُو الجَ تَفْ كْ نَسْ مَ بَاسْ

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

االبْرَار رَافْ  االشْ ذُوكْ  يَادِي  أسْ حْ  دْ مَ في 

زْوَانِي الغَ يَا  ــانْ  األَمَ يرْة  زْغِ امْ  مَ هْ يا 

ــا نَ ــدْ ــي سِ ـــا  يَ آه 

ارْ مَ الخْ يَا  ير  غِ تَالَة  فشْ ارَة  مَ عْ يَا 
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انِي مَّ ضُ ال  الرْجَ لَى  عَ اهللا  رْ  سَ ذا  كْ وهَ

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ــار تَ خْ المُ ــي  النْبِ و  ــاهللا  بِ ــة  نَايَ العْ و 

انِي وِيدَ ــوعْ  دْمُ نْ  مَ ي  تَبْكِ ة  يشَ عِ الَلَة 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ار العَ رَايَدْ  يبَة  صِ الحْ رْبَكْ  ضَ ونْ  كُ اشْ

انِي بَكَ اكْ  بْكَ رَاهْ  بَنْتِي  يَا  رَكْ  قَهْ ونْ  كُ اشْ

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ارْ جَ ــرَفْ  عْ وَالَ  علِيَ  ــارْ  جَ قَالَتْ  ــهْ  لِ

انِي شَ رَف  عْ وَالَ  لَوِي  العَ وَلْد  نِّي  عَ ارْ  جَ

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ارْ نَنْهَ يتْ  رضِ والَ  دِي  هْ جَ من  ابْرَة  صَ

الَنِي خَ و  اكْ  ذَ كْ هَ رَبْنِي  ضْ و  نِّي  عَ ارْ  جَ

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ارْ دَ قْ مُ لُه  تْ  قْ طَ ما  نِّي  عَ ه  يَرْفَدُ اليُومْ 

بْرُورْ المَ يَا  يرْ  تْغِ يكْ  نَبْغِ كْ  يحَ فْصِ نْ  عَ

ورْ األُمُ لِه  يرْ  الخِ ولَى  مُ و  هُ لْ  اضَ الفَ و 

ورْ بْشُ المَ يا  نِيرْ  المُ عْ  اطَ السَّ ر  البَدْ يا 

ــيــرْ ـــيـــرَة األمِ ـــامْ زَغِ ـــمَ ـــا هْ يَ

ــــودْ كــثِــيــرْ ــــوْجُ ــــي مَ ــــودْ رَبِّ جُ

ــيــرْ ــالْ الــتَّــيْــسِ ــمَ ــكْ ـــدْ لِـــي ب جُ
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زْوَانِي الغَ يَا  ــانْ  األَمَ يرْة  زْغِ امْ  مَ هْ يا 

ــا نَ ــدْ ــي سِ ـــا  يَ آه 

ارْ مَ الخْ يَا  ير  غِ تَالَة  فشْ ارَة  مَ عْ يَا 

انِي غَ تَصْ انْ  كَ يه  وارْمِ ة  لَورْغَ به  سير 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ارْ وَ بالشْ يرْ  تْدِ والَ  ة  اعَ طَ الَفْ  تْخَ الَ 

انِي عَ المْ ينْ  مِ فَاهْ يَا  بَارْ  االخْ عْ  تَرْجَ ال 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

يَارْ الغْ بِه  حاطْ  ا  مَ لَوِي  العَ يمْ  دِ الخْ

ــي يزَانِ المِ ــوب  ب ادْ  ــوَ لل ــلْ  بَّ گَ ــنْ  منِي

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ار كَّ المَ لها  ما  ولَة  مُ حْ مَ ــة  وَرْغَ ابْ  صَ

انِي فَرْحَ لْب  بِقَ يده  لسِ وَللِّي  ه  وَلْدُ الَحْ 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ارْ تُؤْجَ بِهْ  لْدْ  الوَ يتْ  رْمِ كان  لُه  ــالْ  قَ

اهْ وَ أهْ رَفْ  نَعْ اه  وَلْغَ قُولُه  عْ  مَ نَسْ بَاشْ 

اه جَ الذي  فِي  ا  وَاهَ كْ و  رّة  الحُ يرْ  غِ

-------------------------------

ـاه ـابـَ ــي بـَ ــجِ ــــالْ ي ـــزْم قَ بَـــالـــعَ

ــاه كْ تَ ـــــدَ ه وَلْ ــدُ ــي ــــالْ لُـــه سِ قَ

--------------------------------
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انِي مَ تَكْ يرْ  بغِ تُه  لَحْ يدِي  أَسِ لُه  قَال 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

بَّارْ صَ ونْ  يكُ من  افِي  يْكَ يْر  بالخَ لُه  قَال 

زْوَانِي الغَ يَا  ــانْ  األَمَ يرْة  زْغِ امْ  مَ هْ يا 

ــا نَ ــدْ ــي سِ ـــا  يَ آه 

ارْ مَ الخْ يَا  ير  غِ تَالَة  فشْ ارَة  مَ عْ يَا 

انِي بُرْهَ وفْ  تشُ نِدِي  عَ ترَى  زِدْ  لُه  قَالْ 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ارْ هَ جْ و  رْ  سَ ولْ  القُ في  رَفْ  يَعْ ما  الذِي 

ــي انِ دَ الهَ ــيخْ  الشِّ ــد  نْ عَ م  ــدَّ اتْقَ و  زَادْ 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

بَّار جَ رِيمْ  الكْ رَبِّي  بُه  وَجْ ا  فِيمَ لُه  رَادْ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

--------------------------------

ـــا رِيــتُــه ــيْــنِــي م ـعَ ـــــارْ بـْ سَ

ــه ــتُ ــي رْضِ ــــاهْ  ــــرْضَ تَ ـــــذِي  الْ و 

ــــــه ــــــتُ ي ــــــدِ ـــــــــــا اهْ أنَ

ــه ــتُ ــي ــقْ رمِ ــي ــقِ ــحْ ـــه تَ ــــالِ لُ قَ

ـــه ـــثُ ي ـــدِ حْ و  ــــبَــــى  غْ رَاهْ 

ــه ــتُ ــي رَبِّ ـــي  ـــلِّ ال ـــدْ  ـــي لِ ـــوْ ال و 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

--------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

--------------------------------

زْوَانِي الغَ يَا  ــانْ  األَمَ يرْة  زْغِ امْ  مَ هْ يا 

ــا نَ ــدْ ــي سِ ـــا  يَ آه 

ارْ مَ الخْ يَا  ير  غِ تَالَة  فشْ ارَة  مَ عْ يَا 

انِي األَمَ رْم  حُ في  وانْتَ  كْ  وَلْدَ ا  هَ لُه  قالْ 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

النَّار من  افْ  تْخَ الَ  ى  شَ تَخْ الَ  لَوِي  ألْعَ

انِي انْشَ و  اكْ  انْشَ اللِّي  قْ  حَ نْ  مَ قْ  حَ

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ـــارْ كَ ــذْ تـُ ـــاتْ  ـــق بْ الَ  ــــه  ــــادْتُ كَ

ــاه ــبَ ــنْ ــت ـــعَ ال ـــرْ م ـــسَّ ـــــلْ ال اهْ

اه ل النْجَ مْ الذِي اهللا يا أهْ اكُ د حمَ قَصَ

نَاه عْ بمَ ــادَاهْ  نَ نْ  مَ على  يخْ  شِ لْ  كُ

اهللا ـــــــال  رِجَ ـــــيـــــادِي  اسْ ـــا  ي

ــا هللا ـــوا مــن جَ ـــرْخُ ــي هللا اصْ شِ

اه ـــدَ ــخْ احْ ــي ه شِ ــدُ ــنْ ـــلْ مــن عَ كُ
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انِي الوِيدَ يرْ  سِ عنْ  بَة  صْ حَ إالَ  بْقاتْ  ال 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ارْ جَ ى و االحْ صَ يرْ الحْ ة غِ وحَ وْكُ ة مَ حَ وَاكْ

انِي لْوَ عَ لِكْ  يتْ  دِ اهْ و  رايِــي  لَكْ  دْ  خُ

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ــار هَ ــر و جْ ــة بسَ ومَ نْظُ ــة مَ يَّ ــذْ قْصِ خُ

ي الَمِ الكْ يحْ  فْصِ ادِي  دَ البَغْ قَالْ  اكْ  ذَ كْ هَ

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ار وَ االسْ ينْ  افْظِ الحَ يَاخْ  باالشْ لَمْ  سَ و 

انِي مَ تَكْ داخلة  نِي  دَ المَ على  الَة  الصْ و 

ــا نَ ــدْ ــي سِ يَـــا  آه 

ار االبْصَ ــرَاه  تْ ــا  ومَ ى  فَ الخْ لْمْ  عَ ــدْ  قَ

انتهت القصيدة

ور العلمي رغم أن الناظم قد سمى فيها نفسه    مالحظة :  ينسب بعض الباحثين هذه القصيدة لسيدي قدُّ

       بعلي البغدادي.
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مشتمر ــيــوان  الــغِ مير  ــنِّــي  عَ ــارْ  ج

ـــارة أوم بــهــا  ــيــق  نــطِ ال  ــول  ــخــيُ ي

ــرة ــمــدام ــي ال ف

ور المعمُ و  الخالء  كاسية  أبطالُه  و 

بَر الصْ غايَب  ي  ناسِ يا  احرابُه  في 

ــارَة ب عُ ــي  وعِ بدمُ اح  ــوّ نُ ــي  خالَّنِ

مــخــابْــــــــرَة ال 

ــوم فـــاق الــخــابُــور ــلُ ــن ت ــي م ــونِ لُ

ر فَ القْ شارَد  الزِّين  هالل  ي  هالكِ سبة 

ــارَة ــف سُ و  ــال  ــط أب ــوهــا  شــافُ ــا  م

نافـــرَة ــيــر  غِ

ور يفُ ود  الخدُ على  ودْها  دُ بصْ ي  عِ دَمْ

ــر الوقَ و  ــل  ي التبجِ و  ــة  الهمَّ حــازت 

ــارَة ــرف فَ وال  بــالــوشــات  ــبَــى  تَــعْ مــا 

ــرة ــاقَ قُــــوم  ح

ور قُ فْ مَ جيبي  الل  الـــدْ أم  صد  من 
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لَبْكارْ لْطانَة  سُ يا 

يشكار عنّي  وصلَك 

ــا لَــذكــار ــيَــى بــيّ تَــحْ

ووكــارِي ي  مِ رَسْ زُورِي 

نَّارِي خُ يا  لي  ــودِي  جُ

اوْزارِي ــوح  ــلُ ن ــه  ب

الفجر و  المريخ  و  ــرَة  ــزَّهْ ال فاقَت 

أجــارَة دُون  من  غالم  ليها  وب  مكسُ

ــــرَة ــــزاج م ال 

ــور منجُ ــي  قول ــخ  بصري ولهــا  نقُ و 

ــر الــزْهَ ــة  دوح ــي  ــفِ وَلْ يــا  واصلِيني 

هارَة ول اجْ يد و نقُ ي سعِ دِ عْ حى سَ يَضْ

ـــرة ـــاهَ ـــن م ال 

ور الحُ تــاج  تِي  ولِفْ ــي  ــمِ رَسْ زارَت 

افْكار ل  كُ ة  نزَهَ يا 

تُذكار ن  محاسَ فيه 

السكار فاق  وصلَك 

ر البْدَ ة  لْعَ طَ يا  نِّي  عَ رَك  جْ هَ طال 

بالدارَة كملت  واح  ليلة  قَمرة  يا 

تـــــاه مــــــادرَى

ور يدُ بقاه  ما  ــواكْ  ه في  نِي  ألالَّيَمْ

ر بالشجَ خصيب  رياض  في  جبرْتَك  لو 

ــك فــرحــة و تــجــارَة نــحــوز مـــرام ب

ــرة ــاج ــه ـــا ال ي

ور الديجُ و  الضياء  في  ول  نصُ برضاك 
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حار لَگْ في  بَنْد  ك  قدّ

الــغــرة فــيــهــا حــار

ار ضَّ حُ يا  ب  واجَ الحْ

حارِي تدْ في  ونِي  الحُ

سحارِي لَب  اغْ جبِينَك 

ول الضي و اسهارِي في طُ

ر الوعَ و  ل  السهَ في  متَيَّم  هواك  من 

إستِعارَة بهاك  مــع  ــي  ــنِ فــادَتْ مــا 

ــرَة ــاه ــظ ـــا ال ي

ــور شــعُ غــيــر  ـــــت  ادْوِي حــتــى  ذات 

ــتَــر مــافْ لــكــل  جـــار  عليا  ــك  ــبَّ حُ

ڤيتارة أو  عــود  بين  ــراك  ن صبت  لو 

ــرة ــاط ــخ ـــا ال ي

مستُور حى  نضَ وف  بالعطُ لي  وفي 

ر يثمَ و  ــزْهــى  يَ ــــارِي  أزْه روض  بــك 

عمارَة ترجع  ــول  بــالــوصُ ــهــارِي  ن و 

ـــرَة ـــام ــــك ع ب

ــور أمُ نـخالــف  ــا  م لبهــاك  ــع  طايَ

ــر الــزْهَ ــة  دوح ــي  ــفِ وَلْ يــا  واصلِيني 

هارَة ول اجْ يد و نقُ ي سعِ دِ عْ حى سَ يَضْ

ـــرة ـــاهَ ـــن م ال 

ور الحُ تــاج  تِي  ولِفْ ــي  ــمِ رَسْ زارَت 

بـحار بين  ثـيُـوثك  و 

حار اسْ بغير  لخبِيري 

تَنْحار ي  مِ سْ جَ بهم 
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ر صَ بالحْ ني  تَفْ سيُوف  فارْ  الشْ و 

قصارَة دُون  الهواء  في  جعابْ  النْجال  و 

ــمــجــاســرة ــال ب

ور نصُ المَ يش  الجِ حربها  في  تغلب 

ــر كَ بالعْ خــدود  و  ــارَب  عق ــاغ  الصب

افْكارِي ي  قِ شْ عَ صار  كار  التَّعْ دُون 

مـــنـــاكـــرَة ال 

ور حُ مَسْ ــنِــي  ذَهْ به  غــالم  الخال  و 

الثْغر خاتَم  م  بْسَ المَ و  بَرْنِي  األنف 

غــارَة كانحكيهم  ــهــا  ــلْ نــواجَ و 

جــــار ســافــرة

مذفُور ســاقَــم  ل  لكُ دواء  ــق  ــرِّي وال

ر هَ المْ بطايَح  في  ايَح  السَّ بِي  يَسْ زِين 

شهارَة حالي  عن  سيُوف  عضاد  و 

ــرَة المقاهْ فــي 

ــور هُ قْ مَ ــي  نِ بَدْ ــه  بتفافْحُ ر  ــدَ الصْ و 

ــر ول بالفشَ ــر يصُ رِي ــى الحْ ــنْ عل البطَ

اإلشارَة في  جبت  الورِيق  من  الغرة  و 

ــرَ ة ــاش ــب يـــا ال

ور بْشُ مَ لِي  قْ عَ منهم  رواب  الرفاع  و 
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بار الخْ فــي  ــيقان  السِّ

ــار ب ــي  مِ فَهْ ــك  دامَ بَقْ

بار ــي يَجْ مِ ظْ ــب عَ طالَ

في اللجوج تنور احبارِي

اكبارِي و  اصغارِي  بين 

ــاري اعتِب فــي  ــا  نلقاه

ــر الــزْهَ ــة  دوح ــي  ــفِ وَلْ يــا  واصلِيني 

هارَة ول اجْ يد و نقُ ي سعِ دِ عْ حى سَ يَضْ

ـــرة ـــاهَ ـــن م ال 

ور الحُ تــاج  تِي  ولِفْ ــي  ــمِ رَسْ زارَت 

بار تَعْ شوابَل  ي  كِ نَحْ

ــار بَّ ــي صَ لْبِ ــرَف قَ تَعْ

شبار كل  في  ول  نصُ

ر مَ الجْ على  لى  يَصْ نا  دْ سَ يَحْ من  بك 

ــارَة إم عضاه  في  يل  نكِ ــي  دنِ ــرُوح  ي

ــرَة يـــا الــقــاصْ

ور مشمُ واقَــف  ليك  فرحان  ــا  أن و 

الكدر و  لَهوال  نَفْجي  بساطك  في 

ــحــدارَة ال ـــاقْ  رم يــا  بــرضــاك  نزهى 

بــالــمــصــادرة

ور يــدُ ــكــأس  ال و  ور  الــبــدُ و  ـــة  اآلل

رْ عْ الشِ رايَق  الغانِي  و  اقِي  السَّ بين 

وعارَة فيه  ما  ضرِيف  ــي  راقِ وت  الصُّ

ــرا ــاع ـــــول م قُ

ور الموعُ النضام  ر  وهَ جُ في  د  يَنْشَ
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ــدرار م ــه  يثُ غِ ــودك  جُ

بســرَار مايَل  حســنَك 

ــرار بالتحْ ــي  ل ــودِي  جُ

ــرارِي ق كمــال  ــال  وان

ضرارِي ــيت  فشِ به  من 

ــرارِي م عشــب  ــوح  نلُ

بالبدر ــحــان  لَــمْ تبعد  ــار  ــي األط و 

ــارَة البت ــوث  كالليُ ــوان  ي الغِ أهــل  و 

ــمــشــاطــرَة ــال ب

ور مَشطُ ه  مُ هَ بان  كان  يَحسد  من 

مختصر ول  بالقُ اوْصافَك  بَعضْ  حييث 

ــارَة اعتب و  ــول  بقُ ينفهــم  ــي  الباقِ و 

ــرَة ــاص ــن ــم ــال ب

ور ــي صُ ــي ل ــي حتمــا رضــاك يبنِ نَبْغِ

ــر الــزْهَ ــة  دوح ــي  ــفِ وَلْ يــا  واصلِيني 

هارَة ول اجْ يد و نقُ ي سعِ دِ عْ حى سَ يَضْ

ـــرة ـــاهَ ـــن م ال 

ور الحُ تــاج  تِي  ولِفْ ــي  ــمِ رَسْ زارَت 

ــرار االض الَج  نعَ به 

رار مَسْ طاهَج  بهاك 

بار احْ بين  تفايَشْ  و 

الضهر يقسم  ي  وَلْفِ يا  ــدرك  صَ لن 

سهارَة تبات  جفاك  من  انْجالِي  و 
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ــــرَة ــــزَّاهْ ـــا ال ي

ور مضهُ وال  كتمت  أن  بعد  من  حالي 

الحور زِيــنــة  يــا  ــارد  ــشّ ال نجال  يــا 

ــا بــحــالُــه نـــوارَة ــدك بــالــخــال م خ

مـــشـــاورة ال 

ور الحُ ــزَال  غ يا  الخال  ــي  ذاتِ خلخل 

ر بالعطَ ــوح  ــفُ ت كبند  ــاوِي  ــس ك

فتارَة ال  ي  عِ دَمْ باع  الصْ ها  خواتَمْ في 

رَة المســاطْ فــي 

تُور مَسْ غــزالِــي  يــا  ــواك  ــهْ بَ ـــرِّي  سَ

الفخــر و  بالحســن  ــى  ول المُ ودَّك 

أوخــارة ــب  الرِي بهاك  عن  ــنْــدِي  عَ ما 

المضاهــرة فــي 

ــور بخُ ــه  ي مايْحاكِ يــب  بالطِّ ــك  زِينَ

ر بهَ اللغى  في  لَّة  الحُ ذا  دِي  نَهْ ليك 

وزاراء ال  و  ســالطين  ال  ــا  يفديوه ــا  م

بـــالـــمـــجـــازرة

ــزُور ال ــان  قُوم ــول  عقُ فيهــا  تندهــل 
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ديــنــار أراوِي  خـــوذ 

ــار ي بغْ وا  ــمُ شْ يحَ ــا  م

ــار ن لمْ ليهــم  ــي  طافِ

بنارِي ــود  حُ لَجْ ــوِي  نَكْ

وا ضــي فنارِي قُ ــا لَحْ م

و حصــل فيهم صنارِي

ــر الــزْهَ ــة  دوح ــي  ــفِ وَلْ يــا  واصلِيني 

هارَة ول اجْ يد و نقُ ي سعِ دِ عْ حى سَ يَضْ

ـــرة ـــاهَ ـــن م ال 

ور الحُ تــاج  تِي  ولِفْ ــي  ــمِ رَسْ زارَت 

ــار عيَّ ــي  صافِ ــه  بُ ذهْ

يدار الكِ جهل  لُوا  هْ جَ

ــار النَّ ــيْ  أبكَ انْكــواوْ 

ر ــوَ ــى ع ــم أحــفــاضــي مــاخــفَ ــهُ رَأي

ارة الخــوّ ــر  غي ــوم  ق ــم  بجماعتهُ

مــــحــــاورة ال 

ور شُ وا  قبضُ ما  حقها  وا  مُ فهْ ما 

يعثَر أو  يح  يطِ منهم  ــر  داصَ كل 

ــارة البت بالســيُوف  ــود  سُ لحْ ــزَم  نهْ

المجــازرة فــي   

ــور المأثُ ــكالم  بال حجــات  عنهــم 

األمر في  التعواج  أهل  قناجر  شياخ 

قمــارا  مثلهــم  تصيــب  ال  و  جهــال 

المقامـــرة فــي 

ــور مَطمُ ــس  طامَ كل  ــود  يعُ منهــم 
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ر القدَ ول  مُ طايَع  ى  ماخفَ ور  قَدُّ ي  أسمِ

ارة ــدَ ــغ ال نهج  ـــرُوم  ن ــا  م ــي  ــالمِ ع

درى ــي  ــنِ ــاكْ س

ور عدُ مَ حالي  النضام  تَرسيم  عن 

ر الزْهَ و  بالياس  يبُه  انْهِ السالم  و 

الجمهارَة الليوث  و  الوَهب  لَحبار 

ــرة نــــاس جــاهَ

بالتضهور ــراف  لَــشْ و  ــراء  الــقْ نعم 

ر البَشَ سايَر  ــم  راحَ يا  الغانِي  يا 

بشارَة و  فو  العَ كرِيم  يا  لي  ل  تَرسَ

ــرَة مــكــاشْ ال 

ور لنْشُ و  شر  الحَ في  رُوحي  بك  ن  تسكَ

انتهت القصيدة
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وع مُ جْ مَ النْفاق  ل  بأهْ ل  دَ تبَهْ الزْمان 

رْفُوع مَ النْظام  ل  أهْ ياخ  أشْ زمانْ  كانَت 

وع الجُ و  بالفقر  الغاوِي  رِيح  م  صاقْهُ

بُوع مطْ ذاك  يْن  هَ وَجْ ذُو  يلَة  الحِ ب  صاحَ

نُوع مَشْ ل  لكُ بُنْيانُه  يَّد  شَ ماعْ  الطْ

رُوع صْ مَ ون  تْكُ ال  الدنْيا  في  رِّي  الغُ يا 

الطماع يثْ  دِ بحْ النْظام   وق  سُ صْ  ابْخَ

هات كانَت في تَوْضاع راه على الدُ سْ ياحَ

ماع السْ و  رْشُ انْطَ و  خانْ  ر  هَ الدْ اليُوم  و 

احضيه  و  تسال  من  وصاية  أصاح  خوذ 

تساميه ال  باالك  اع  الطمّ القيت  إذا 

فِيه ما  فيه  لْب  القَ و  لَك  ك  حَ يَضْ الفم 

ة رضاعَ فيه  والبقات  يل  السِّ فْ  أنْشَ و 

ة البْداعَ و  لْم  بالظُّ توَلْعَت  باد  العْ و 

ــة الرْفاعَ و  ــز  العَ و  ــة  مَّ الهَ و  ــاء  ن بالهْ

ة قنَاعَ ال  ــوع  ــرْفُ مَ ال  فِيهم  ــرَكْ  ت ما 

ماعة الجْ يرَقَّص  بالهزل  غادِي  و  هنا 

ة ماعَ ي من الجْ شِ مْ شَ ه ما يَحْ هُ قبيحْ وَجْ

ة الرْضاعَ في  وك  خُ لو  و  ي  شِ نْ  تَامَ ال 

ــة البْداعَ بأهــل  ــاد  ب العْ ــرْت  انْقهَ و 

ة والعَ ين  لْعِ تْوَ مَ االفْعال  مع  ول  بالقُ

ة م كي البْالعَ هُ ع كرُوشْ مَ ثْرَة الطْ من كَ

عناه وز في الدنيا كان انتَ حصيت مَ تفُ

اعْضاه ن  ساكَ ر  الشَّ رَف  أعْ دَك  قَصْ كان 

شــواه ــار  بن ــعْ  طَ يَقْ ــر  مزابَ ــان  اللسَ و 
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وع للسُ بسم  ة  عَ اللَّفْ مثل  تَلْمَس  إذا 

مقنُوع إليه  ود  تعُ و  بلسانُه  رَك  حْ يَسَ

رُوع صْ مَ ون  تْكُ ال  الدنْيا  في  رِّي  الغُ يا 

زْرُوب دَك مَ ال تَأمن في هذا الزْمان من قَصْ

تُوب كْ مَ أو  وب  نْصُ مَ بسم  عظاكْ  رَقْ  يَحْ

ــوبْ تُ كْ المَ ــان  لْي مَ راوَكْ  كان  ــوْك  ي يَبْغِ

الباب قاصد  جاءك  كان  أدم  بن  تَأمَن  ال 

نهاب ذاك  اك  يخفَ ما  الطماع  بْد  العَ

زاب االحْ حرُوف  في  اهللا  قال  ما  عمل  لو 

بلُوغ مَ وم  تخُ في  هي  راه  الدنيا  علة 

لَقلُوع فوق  رْفُوع  مَ دِي  جْ المَ كان  زمان 

رُوع صْ مَ ون  تْكُ ال  الدنْيا  في  رِّي  الغُ يا 

بُور غْ مَ لَة  فْ الغَ ة  ساعَ في  المجدِي  كان 

ور قهُ مَ ة  بالفقعَ صار  و  ه  نْدُ جَ سْ  نحَ

ة بالرْضاعَ اعْضاك  ع  يَرْضَ لْ  يظَ و  يباتْ 

ة زاعَ الفْ تصادَفْ  بِيك  يَسْ وَل  دْ جَ ير  يغِ

ة الرْضاعَ في  وك  خُ لو  و  ي  شِ نْ  تَامَ ال 

تايَبْ هو  للِّي  حــرام  بابُه  عْ  مَ الطَ و 

رايَب لك  حى  يَضْ بُه  سْ كَ اللِّي  الرَّزْق  و 

غالَبْ حى  يَضَ كــالم  بال  اع  الطمَ و 

كرُوب مَ حزين  نَّك  عَ ي  شِ يَمْ ك  هَ وَجْ دَوَّرْ 

وب مَجذُ ول  تقُ حتى  ه  هُ وَجْ لَب  يقْ كيف 

لُوب جْ ود مَ ين يَعُ لُه في الحِ قْ ع لعَ تَرْجَ يَسَ

ة اعَ دَ ــم  رِيح  الغــاوِي  بالصْ شــاع  فيهُ

تباعــا ــه  برجالُ ــر  يظهَ وال  ــان  يب ــا  م

ة الرْضاعَ في  وك  خُ لو  و  ي  شِ نْ  تَامَ ال 

ــر ــه غابَ ــان فــي حالُ ــا يب ــر م هَ ــا يَظْ م

حايَر بقى  راه  النْفاق  ــل  أهْ فعل  من 

ســايَب ــا  مواله ــية  الرّاشْ عــوة  الدَّ و 
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بالزُّور وا  دُ هْ شَ عْ  مَ الطْ حاب  اصْ اليُوم  و 

وزراء بين  وع  دُ خْ مَ يَبْقى  لْطان  سُ كان 

رَة مْ جَ ون  كُ و  ي  راسِ يا  ك  لصالحَ وف  شُ

هدرة خزية  تَبْقى  بمالَك  يت  سخِ إذا 

مريُوع تصير  وال  أدم  بــن  تأمن  مــا 

مفزُوع حذاك  من  ي  يمشِ ه  بكالمُ كان 

رُوع صْ مَ ون  تْكُ ال  الدنْيا  في  رِّي  الغُ يا 

دم تتعَ ال  منامَك  من  فِيق  رِّي  الغُ يا 

م ذَ جْ و  ــرَص  أبْ عام  الطْ ر  ناكَ تَأْمَن  ال 

م م الفَ عْ ة و طَ بْكَ يب بالشَّ تَلك كي الذِّ يَخْ

وم مُ هْ مَ ــاءكَ  جَ كان  أدَم  بن  تَأمَن  ال 

وم مُ ول مَشْ ه تقُ هُ يفة وَجْ وف لصِ إذا اتْشُ

وم مُ حْ الجَ مع  يَتْالقَى  إذا  راب  الغْ و 

جابَر ليها  بقى  ما  ــام  األيَّ ت  سْ عكَ و 

ر يَأمَ يحب  كما  رايَــس  كــانْ  ما  د  بَعْ

ر هاجَ ود  يعُ منك  وِيه  اكْ يسامِيك  من  و 

فاقَر المْ في  ك  سَ تَمْ هذاك  و  ذاك  بِين 

ة اعَ دَ ة الصْ لْطَ كْ تَنْجى من خَ دَ يشْ وَحْ عِ

ة ساعَ ل  كُ في  ه  يَدُ ة  قَبْضَ من  نَّا  تَتْهَ

ة الرْضاعَ في  وك  خُ لو  و  ي  شِ نْ  تَامَ ال 

سهامِي في  ى  يَبْقَ ليس  ور  يدُ لْكَ  الفَ راهَ 

نمامي تْبَة  الغَ عابَدْ  لْب  القَ غْشاش  مَ

حمامي كالفرخ  تَوَلِي  مخالبُه  بين  ما 

ة الزْعامَ في  ق  يشَ و  ي  كِ يَشْ قَلْبُه  م  بهَ

كالغمامة يبُه  تصِ لْبُه  لقَ وف   تشُ إذا  و 

ة ــوق يَجــاوْرُوا الهامَ ــح الشُّ يهزْهــم رِي

نانَرْ وَّص على السْ ر يحَ وت في البحَ كالحُ

امِي يسان مدَ م كِ يسرِي لَك في عضاك سَ



يا الغرّي 468

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

وع طُ قْ مَ ير  يْصِ ال  ي  راسِ يا  بْلَك  حَ د  شَ

وع دمُ و  بالنْواحَ  عنِي  ي  تَبْكِ لي  قْ  يَحَ

رُوع صْ مَ ون  تْكُ ال  الدنْيا  في  رِّي  الغُ يا 

الس لجْ بَة  صحْ في  ــرْت  نــظَ ما  اال 

ناس كْ مَ ن  دكاكَ في  ملتُه  عَ اللِّي  ير  الخِ

اس السَّ انطلع  باش  قلت  ير  الخِ لَت  مْ عَ

النَّاسْ في  ير  خِ دَرْت  ما  باري  اخْ رْ  سَ باحْ 

فاس في  عايَنْ  الضْ بِين  ما  ودِي  جُ شاعْ 

نَبْراس فيه  واوْ  ضْ د  بَعْ مايا  سْ سْ  انْعكَ

ــصــرُوع مَ للعباد  ــي  صــاحِ يــا  علتي 

تْلوع مَ بفلس  ه  بِيعُ أو  يه  أرْمِ ارْماك  من 

رُوع صْ مَ ون  تْكُ ال  الدنْيا  في  رِّي  الغُ يا 

رِيد التَّغْ في  نزِيد  و  رِيب  الغْ يْ  بكْ ي  نَبْكِ

تسييد لِي  بقا  ما  مضات  رَة  شْ العَ د  بَعْ

ة طاعَ فراش  على  وت  تمُ و  هانِي  يش  تعِ

ضياعة لي  مشى  و  سيبتُه  ما  على 

ة الرْضاعَ في  وك  خُ لو  و  ي  شِ نْ  تَامَ ال 

ي للمنداسِ جـــرَى  مــا  ــي  لِ ــرى  ج و 

ي راسِ غرَايَب  وم  همُ يا  رْ  شَ لي  ــع  أرْجَ

ي قنْطاسِ ى  ارْشَ و  رابْ  اس  السَّ د  نَوجَ

وساوَسْ لِي  عادَ  تُه  كرَمْ و  نِي  دْ قَصَ من 

دارَسْ وب و عمايَم المْ وهُ نْد ناسْ المَ و عَ

دامَس صار  و  يدِي  سِ يا  رِي  بَدْ انْطمس  و 

الفزاعة على  مفتُوح  بابُه  اللِّي  علة  و 

ة داعَ الصْ من  يَرْتاح  قَلْبَك  ة  راحَ يب  تصِ

ة الرْضاعَ في  وك  خُ لو  و  ي  شِ نْ  تَامَ ال 

ـة بـــالدِي ــربـَ ــــمْ غَ عــلــى هــمــي وهَ

ــادِي يــث ان ــوقِي عيطــت بالغِ ــر شُ كث

ــي نواسِ كيفــاش  ــكالم  بال ــي  قدفونِ
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ــد يي تحِ ال  ــا  بِيّ دار  الفلــك  عكــس 

بعداد يت  رضِ ما  عطانِي  لك  المُ بْ  صاحَ

عناد و  ود  الجحُ جميع  عن  وزني  في  زادْ 

ــان يرَّشــي بطــاح و طــواد ــة الزم حالَ

بُوع قْ مَ عــاد  ــي  رْنِ ــدَ غ و  تال  من  كل 

نُوع لَمْ بين  بد  العَ و  ي  كِ تَشْ وارَح  الجْ

رُوع صْ مَ ون  تْكُ ال  الدنْيا  في  رِّي  الغُ يا 

رقِيق ــزَلْ  غ زْلِي  غَ نظام  أراوِي  ــوذ  خُ

يق وب مايلُه مضاقَة في الضِّ وْهُ ر المَ بَحْ

يق قِ العْ مثل  ه  صانعُ و  علم  وهر  الجُ

ياقَة العْ ب  صاحَ لمي  العَ قول  ــوذ  خُ

ماقَة الحْ من  بَرْقُه  شال  و  ه  ــدُ رَعْ زامْ 

الفياقَة أهل  لألشياخ  يبُه  نهِ الم  السْ و 

سنادِي صبت  ما  هملت  ي  فالسِ بَعد 

ــد الواحَ ســبحانُه  بحســانُه  ــي  نِ كرَّمْ

ين بارَد وق الكارْهِ وقِي حامِي و سُ عاد سُ

فاقَد صار  يان  دْ العَ ــوان  دِي انطمس  و 

ة رفاعَ ال  إسم  ال  طافِي  ــورُه  نُ بَح  أصْ

ة ل ساعَ وت في اثْرُه في كُ ما عرفش المُ

ة الرْضاعَ في  وك  خُ لو  و  ي  شِ نْ  تَامَ ال 

اق شَّ العُ محان  في  وس  النفُ به  يا  تَحْ

التَّرْياق ــأس  كَ من  وق  ــذُ ي يستلذ  من 

الشواق مجد  مجدوه  نَى  عْ المَ شياخ 

ق عاشَ ل  كُ عند  شاعَت  ه  نظامُ مخازَن 

شارَق المْ و  رب  الغَ في  ه  عجاجُ رِيح  جاز 

يب عابَق اوِي بطِ بالعطر و المَسك و الجّ

ــم نعم الجــوادِي رِي ــي الكْ ــضْ فــي رَبِّ قابَ

ــه فــي األفاق مُ ــي شــاع نَضْ ور العلمِ ــدُّ قَ
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يُوع قام مَشْ ج أو زار ذاك المْ بجاه من حَ

بُوع طْ مَ ل  كُ بجاه  ألْتَك  اسْ كرِيم  يا 

فاعة الشْ ب  صاحَ د  االمجَ محمد  بجاه 

الرفاعة ـــع  رافَ يــا  ضنِّي  يب  تخِ ال 

انتهت القصيدة
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01

02

03

04

05

لِيل جَ يا  يمْ  ظِ عْ يا  الِي  عَ يا  يبْ  جِ مُ يا  عْ  امَ سَ يا 

يلَ ــوِي الوْكِ ــمْ القَ ــا نَعْ ي

ــي الِ حَ ــر  بَّ اتْجَ ــأَلْتَكْ  سْ ــةَ  مَ ظْ عَ المَ ائَكْ  ــمَ باسْ

ثِيل مْ الَيْلُه  نْ  مَ يا  انَكْ  بْحَ سُ ينْ  عِ مُ يا  ادَرْ  قَ يا 

جزِيلْ ي  الْقِ خَ يا  لَكْ  فَضْ

الَلِي الجْ ذَا  يــا  ــنِّــي  عَ ـبْ  تـُ ـــوَاكْ  سِ ــي  ــالِ مَ

لِيلْ العْ رْ  اطَ الخَ رْ  ضُ افِي  شَ يَا  يمْ  ظِ عْ يَا  وَلِي  يا 

يلْ مِ الجْ افِي  الكَ اكْ  بَرْضَ

ــالَلِــي اعْ و  ـــرَارِي  اضَ الـــرَّؤُوفْ  م  نَعْ يَــا  دَاوِي 

يلْ جِ د  بَعْ يلْ  جِ مْ  اهُ فَ كْ و  الَيْقْ  بالخْ يبَرْ  من  يا 

يلْ ضِ الفْ دْ  مَّ حَ مُ لَقْ  خْ و 

الِي الرْسَ ايَرْ  سَ نْ  عَ لُه  فَضّ و  ه  اهُ جَ ــعْ  ارْفَ و 

لِيلْ الخَ يمْ  إبْرَاهِ نا  يدْ سِ رْمْ  حُ في  أَنَا  رَبِّي  يَا 

يلْ دخِ افْضايْلُه  قْ  حَ و 

تَعالِي مُ ــا  يَ ــي  ــرْبِ
كُ ـــرَّجْ  فَ و  ــي  ــوفِ خُ ـــنْ  أَمَّ
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ــى ادْعَ من  ــوتْ  صُ عْ  امَ سَ يَا 

ى يرتْعَ ــظْ  ــفْ الــحِ ــنْ  ــيْ بِــعَ

ى عَ اسْ مــن  ــلْ  كُ ــابَــكْ  ــبَ لِ

ة طايْعَ ــقْ  ــلْ الــخَ ــه  لُ مــن 

يْبُه تْخَ ال  كْ  ــدَ ــصْ قَ مــن 

بُه جْ تْحَ ــاكْ  ــضَ احْ ــرْز  بِــحَ

بُه وْكَ كَ ــورْ  ــنُ يْ و  ــرَقْ  ــشْ يَ

ــه ــبُ ــرَاتْ ــاً عــلــى م ــم ــتْ حَ

بِيلْ سْ نا  يدْ سِ يا  لَنَا  لْتْ  عَ اجْ و  فْ العَ ر  بَحْ نْ  مَ يا 

يل طِ هْ منَزْلَة  ة  مَ الرَّحْ و 

ــي عالِ ــم  أْوَاهُ مَ ــي  اللِّ كْ  ــدَ بِي عْ مــن  ــي  لْنِ عَ اجْ

يلْ األَنْجِ و  رْقَانْ  الفُ تَابْ  بِكْ يلَكْ  ادْخِ أنَا  رَبِّي  يا 

لِيلْ خْ معَ  ارْي  البُخَ و 

ــي الِ ــؤَ ــدْ سُ ــعْ ــبْ بَ ــايَ ـي خ ـرُدْنـِ ـــي ال تـْ يــا رَبِّ

يل انْحِ ا  ذَ كْ هَ انِي  وَ گْ مَ ي  مِ سْ جَ كل  و  قَلْبِي  فْرغْ 

يلْ الثْقِ ل  مَ الحْ ــدْ  رَافَ و 

المالِي رَ  البَحْ ذَا  من  ينْتِي  فِ سْ لِي  ي  نَجِّ رَبِّي 

الليل الَمْ  ظْ في  وضْ  البَعُ نْحْ  جَ دْ  مَ يْرَى  من  يا 

يل انْحِ ا  هَ مْ سْ جَ يْرَاقَبْ  و 

الِي العَ ــوالَي  مُ حالِي  ــاكْ  ــفَ خْ ــا  مَ ان  بْحَ سُ

لِيلْ الخَ يمْ  إبْرَاهِ نا  يدْ سِ رْمْ  حُ في  أَنَا  رَبِّي  يَا 

يلْ دخِ افْضايْلُه  قْ  حَ و 

تَعالِي مُ ــا  يَ ــي  ــرْبِ
كُ ـــرَّجْ  فَ و  ــي  ــوفِ خُ ـــنْ  أَمَّ
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ــلْ ي ــاكْ للبْخِ طَ عْ ــدْ مــن مَ ي ــجْ الجِ لَّ ــي الَتُوَ يارَبِّ

ا  ارْذِيلْ خَ ه فِي السْ بْعُ من طَ

العالِي ــم  نَــعْ يــا  ــرَكْ  ــي غِ ــنْ  عَ ـكْ  بـِ ـــتْ  وَغِ

يلْ لَى حالة الرَّحِ نْ عْ وْلِي كُ ى لِقَ غَ يكْ يا من اصْ نُوصِ

يلْ تْمِ الَ  اعْ  گَ بَة  حْ الصُّ في 

الِي العَ و  لِلْجُ د  عَ اصْ و  يَارْ  االطْ قْ  فْ خَ قْ  فَ اخْ و 

رْبْ من تميل رُورْ القُ ى في دُنْيَة الغْ لَفْ لَكْ ما بْقَ نَحْ

بِيلْ لْسَ سَ ــاهْ  مَ دْ  تُوجَ و 

الِــي ــوَ عْ و  ــزَارَگْ  ــمْ ب ــارْزَكْ  ــبَ ي لُــه  ــرَّبْ  تــقَ من 

ذَيل رْ  تْجُ الَ  بْر  كِ لَبْ  تَطْ الَ  ونْ  تْهُ ال  تَرْفَعْ  ال 

يل قِ عْ يا  تْ  مْ بالصَّ رْ  فَ اظْ و 

ـــي الِ ـــوَ االهْ و  ــر  ــشَّ ال ــن  م اهللا  يكْ  يحضِ

ــكْ ــرِي ــلُـــه ش ـــــنْ الَيـْ أمَ

لِيكْ طلَبْتْ  ما  لِي  تُوفِي 

علِيكْ ــي  ــالْــقِ أخَ ــلْــتْ  اتــكَ

ــان بِيكْ ــى الزْمَ نْتْ عل ــتَعَ اسْ

ــالَكْ بالمْ ــكْ  عـلِي ــتْ  ـلْ دَاخَ

ــالَكْ الحْ ــة  مَّ غُ ــي  اجَ تَتْفَ

ــالَكْ ــهْ ــن ال ــنِــي م ــيــتْ نَــجِ

اكْ كَ بالفْ رْت  فَ اظْ ينْ  الحِ في 

انتهت القصيدة
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ــي زالِ ــات لَغْ ي ــفْ الباهْ ــوا بالتقَ طاعُ

ليلى ــــرَة  ــــاصْ ــــقَ ال ـــــذه  هَ

بالِي نَة  اطْ الشَّ يا  مالَكْ  بَجْ ولِي  صُ

ــه ــلُ ــي ــطِ ــعْ تَ ـــرْ  ـــي ـــغِ ب زره 

حاللِي زِينَك  ونْ  يكُ بْتْ  صَ لو  ي  رْضِ غَ

ــة ــلَ ــي ــحِ ـــــــادَمْ ال ار ع ــــــدَ غ

تعالِي و  يتْ  سخِ ما  بَوْصالَك  ي  أجِ

ــة ــيــلَ عــلِ ــــي  ــــوارْحِ ج داوِي 

قتالِي رِيتْ  وِيتْ  انْكَ وْنِي  عَ نْ  سَ يَحْ

ــة ــيــلَ ــتْ قــتِ ــــانْ قـــالـَ ــــوْم قَ

دخالِي رْحْ  جَ ومْ  مُ مَسْ ي  ماضِ رَكْ  فْ شَ

ــة ــيــلَ ــحِ تَــكْ دُون  ـــوغْ  ـــبُ ـــصْ مَ

ــــرُوا صــبــيــغ االنْـــجـــال ــــصْ انَ

ول مُ كْ المَ ن  سْ الحُ و  البْها  و  بالزِّينْ 

ـــالْ ـــن ص ــيــعْ م ـــت جــمِ ـــقَ فَ

بُولْ قْ مَ والتِي  مُ يا  ريمْ  الكْ يفْ  ضِ

ــال ــم ــجْ ـــيـــحْ ب ـــلِ ـــيـــه الـــمْ تِ

ول غُ مَشْ قَلْبُه  وَ  راهُ هوِيتْ  واللّي 

ــــبْ الـــحـــالْ رْ صــــاحَ ـــــذَ يَـــــعْ

البْتُول ــراقْ  ــفْ ب ــي  ــتِ لِــعْ ـــومْ  أشُ

ـــحـــظـــه جـــــــوان وصـــــال ل

ول ضا و ما هو في الطُّ القيس في المْ

ــحــال ـــاض الــكْ ـــي ـــبْ ــــر ال سَ

بُول مَسْ رانِــي  ل  بالنْواجَ مقيُوس 
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فِاللِي وَرْد  رارْ  سْ المَ دْ  الخَ ــوفْ  شُ

ــة ــيــلَ ــلِ ـــــوقْ تَــشْ ـــاسْ فُ ـــسَّ عَ

تعالِي و  يتْ  سخِ ما  بَوْصالَك  ي  أجِ

ــة ــيــلَ عــلِ ــــي  ــــوارْحِ ج داوِي 

والِي الغْ عساك  امِي  للدَّ فاق  كْ  يدَ جِ

ــة ــلَ ــي ــلِ ــخْ ــتَّ ــــانْ مـــا ال ــو ك لـَ

ــي مذالِ ــبْ  الحُ ــي  نِ تِيَهْ ــي  نِ تِيَهْ

ــة ــلَ ــي ــغِ ــلْ ــغَ ــتَّ ـــي ال ـــي ف ـــاقِ ب

نْاللِي بايَتْ  لي  ة  دَ عمْ لي  ة  دَ عمْ

ــة ــلَ ــي ــلِّ ــــاوَدْ ال ــــع ـــــــرْدِي نَ غَ

تعالِي و  يتْ  سخِ ما  بَوْصالَك  ي  أجِ

ــة ــيــلَ عــلِ ــــي  ــــوارْحِ ج داوِي 

صالِي قَمْ زالْ  الغْ عــراضْ  يا  بِّي  كُ

ــة ــلَ ــي ــلِ ــخْ ــــو حــــــرامْ ال أبـُ

ـــال ـــــه خ ـــــارسُ ــــداه ح ــــن ب

تْبُول مَ رانــا  ل  النْواجَ وفُة  شُ من 

ــــبْ الـــحـــالْ رْ صــــاحَ ـــــذَ يَـــــعْ

البْتُول ــراقْ  ــفْ ب ــي  ــتِ لِــعْ ـــومْ  أشُ

ـــــرّال حــســنُــه يـــشـــابَـــه ال

ــزُول نْ المَ ــد  ي الجِ ذاك  ــر  ي غِ لقلــت 

ـــصـــال ـــفْ ال ــــــــدت  وجَ وال 

لُولْ عْ مَ قلِيبِي  و  وَى  بالهْ ران  كْ سَ

ــــا ســـال ـــــــوِي م ـــــــي هَ والِ

ول يصُ و  ف  طَ يَعْ عنِّي  نرِيد  بالِّي 

ــــبْ الـــحـــالْ رْ صــــاحَ ـــــذَ يَـــــعْ

البْتُول ــراقْ  ــفْ ب ــي  ــتِ لِــعْ ـــومْ  أشُ

ـــال ـــوْص ــــث ال ي ــــدِ ــال احْ ــح م

ول تصُ ول  للوْصُ هل  بالرْضا  ودِي  جُ
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سالِي النْسا  ــرَّةْ  حُ يا  نِّي  عَ سالِي 

ــة ــيــلَ ــقِ ــــيَّــــارْ لــلْ ــــي خَ ــــوْمِ قَ

والِي العْ بِين  يهْ  نَبْغِ نِي  دْ الجاحَ و 

ــة ــيــلَ ــصِ ــلْ ـــو جــــاتْ لــلــتــصَ ل

ــي اخرِينْ فــي اقْوالِي ونِ ــي المُ ونِ المُ

ـــة ـــلَ ي ـــوِ ــــبْ اطْ ــــرايَ ــــذه غ ه

ــال ــس ـــــــم ن ـــــواكْ دايَ ـــــهْ بَ

ول فحُ و  ــمْ  ــزرايَ ب رَة  منكْ سربة 

ـــال ـــط ــــــوه االبْ ـــقـــى وجُ يَـــلْ

لُولْ زَهْ يَلْقى  ــارَسْ  ف ل  كُ كان  لو 

ـــــــــوال االقْ الدروا  مـــــن 

ول رسُ الحَ ــومــان  قُ دروهـــا  ــالَّ  شَ

انتهت القصيدة
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خاف ما في اإلنسان من ذمايْم االدناس

بايَع النَّاس نَى في اطْ عْ نِي بالمَ هاج لَسْ

الرّاس فالت  العبد  و  كثيرة  الذنُوب 

مرّاس يكون  ا  عدّ اليُوم  فات  ما  كيف 

قِيَّاس ون  يكُ حالُه  حلة  واحــد  ل  كُ

النّاس طبَايَع  على  اهللا  سبحان  قل 

نشــاء و  ــد  العب ــق  خالَ اهللا  ســبحان 

يخشى ما  ذنبُه  على  مخلُوق  من  كم 

ة فَرْشَ عن  فرشة  قــوام  نيا  الدّ دار 

وش يهُ و  وم  كيهُ يَدرع  تصيبُه  د  واحَ

وش دهُ مَ يُوم  كل  يبة  المصِ من  واحد 

اللُّوش كي  يذبال  و  فار  كايَصْ ــد  واحَ

مغشاش و  هُ من  المليح  رَّق  تفَ ما 

كتُوب من الجرايَم خاف من في جبينُه مَ

ــم ــا يوالَ ــول م ــي بالقُ تِ ــي نَفْ ــه رانِ في

الدحايم متوَّح  رِير  الزّمهَ حطام  أعلى 

م الصراطَ من  شالّ  رافــد  واحــد  ل  كُ

نادَم ون  كايكُ الدنيا  في  عاش  ما  قَد 

أدم بنى  من  تحقيق  تخرج  علّة  كل 

االرْمــاش ــه  حيالُ و  ــرّوح  ال ــه  في وزرع 

ــاش ي بالشّ طِّ ياب و مغَ ــوب الذْ البَــس ثُ

ي و األخــر قلبُه طاش واحد قلبُه ســاخِ

اليَقَّش ي  كِ لهيه  و  هنا  جدول  ير  بغِ

غاوَش يكيل  مالّ  مكرُه  على  اآلخــر 

شْ ــة ولَّى مــن البْراهَ لْطَ اآلخــر من الخَ



طبايع الناس 480

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

الكاس في  يُوم  كل  يزرَع  تصيبُه  واحد 

اص قَصَّ العباد  في  يَزبَر  لسانُه  واحد 

النّاس طبايع  على  اهللا  سبحان  قل 

ــات بَحّ ــه  عمامتُ ــد  رافَ تَلْقــاه  ــد  واحَ

يبات يصيب  وين  المعيشة  على  د  واحَ

الصالة على  شبابُه  فــانِــي  ــد  واح

گلْته وسط  وم  يعُ الوَقت  بِيل  اهْ د  واحَ

يف و شتاء ول الصِّ يبُه يخدم طُ د تصِ واحَ

سبْتَة وم  لقُ وبَة  نْسُ مَ فعالُه  ــدْ  واحَ

اس سَّ عَ النهار  ول  طُ عن  يبثه  تصِ دْ  واحَ

ول ولد مكناس د البس جالّضبة تقُ واحَ

النّاس طبايع  على  اهللا  سبحان  قل 

وم يهُ و  عابَر  المدة  على  تلْقاه  د  واحَ

بالزْقُوم لِي  طْ مَ ول  تقُ لسانُه  ــد  واحَ

ــى النغايَم ــبِي عل سْ اآلخــر قبالتُه كمَ

الحرايم في  غير  يَّد  يصَ يبات  األخر 

أدم بنى  من  تحقيق  تخرج  علّة  كل 

وت منعُ عمامتُه  رافد  تلقاه  اآلخر  أو 

ــى القوت ــال عل اآلخــر مشــتغل يحت

القنُوت سايَر  في  اإلله  عليه  شاهد 

نْتِيت  الحَ فتِيلة  في  ر  يعصَ يبات  اآلخر 

تَبْلِيت ول  يقُ وال  ة  مَ دْ الخَ من  ل  يمَ ما 

يت جِّ حَ ول  كايْقُ أشــارة  ير  يدِ اآلخــر 

حــارَم عليه  ــوه  نُ ــر  اآلخ ــد  راقَ ــد  واحَ

حارَم ولد  يبُه  تصِ عليه  تحوّضس  إذا  و 

أدم بنى  من  تحقيق  تخرج  علّة  كل 

صام مْ الصَّ و  سهامُ  رافَد  ه  جناحُ ت  تَحْ

رام الجْ من  شالَّ  فيه  ول  غُ مَشْ قَلْبُه 

يموت يوم  قتُه  و  فصال  يرجى  اآلخر 
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ــوم ــاوَس مرقُ ــان ليــك كالطّ ــد يب واحَ

ماء الزعَ مناصف  واحد  توجد  يا  المْ في 

عملتُه من  كم  ه  راسُ على  بان  ثعْ د  واحَ

ــة مامَ كالحْ ــى  يتمشّ ــه  يبُ تصِ ــد  واحَ

اص وّ غَ ور  البحُ بين  ما  يبُه  تصِ د  واحَ

مكاس كبحال  رِي  يَجْ يبُه  تصِ د  واحَ

النّاس طبايع  على  اهللا  سبحان  قل 

قِراط وى  يَسْ ما  العباد  عند  ــد  واحَ

اط المشَ مثل  ي  شِ يَمْ تْبَة  بالغَ د  واحَ

اللباط تَحت  من  مخبيَة  حيلتُه  د  واحَ

البْساط بين  لِّي  متْسَ يبُه  تصِ د  واحَ

شرماط كبحال  ــوَّ   هُ ــه  بــرَزْقُ ــد  واحَ

لْهاط مَ كيبات  مالُه  ــوَّة  قُ من  ــد  واحَ

دام جْ مَ ناحَس  فايَدة  فيه  ما  ــذاك  هَ

كريم و  يم  زعِ نِّي  مكَ النَّسبة  خيار  من 

غرِيم و  ليع  و  يبُه  تصِ قلبُه  تحوّس  إذا 

يتِيم و  ير  حقِ كأنه  ان  صَّ بالقَ علِيه  ما 

اللَم السْ و  راز  هْ مَ كتفه  أعلى  رافَــد 

م راهَ الدْ على  دِينُه  بايَع  هذاك  ياك 

أدم بنى  من  تحقيق  تخرج  علّة  كل 

قنُوط مَ يبُه  تصِ معاه  ى  تَلْتَهَّ إذا  و 

وط ي بين شطُ ون و المراسِ قابَض المدُ

مربُوط ه  رُوحُ يب  كيْصِ يه  يسامِ اللِّي  و 

وط ول الدوام مبسُ مع أهلُه و احبابُه طُ

وط ي راه ملهُ كِ ي نحْ تكِ ه يشْ وع كرشُ بجُ

مزلُوط ود  يعُ ا  غدَّ مالُه  على  خايَف 

رام الحْ ولد  اعتَزل  و  االصال  ولد  ر  عاشَ

محيُوط بــالء  ــل  كُ يقِيس  يَّار  العِ
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كرَّاس احــزاب  يتراقِي  يبُه  تصِ ــد  واحَ

الجالس كمرادَف  يبَة  صِ المُ من  واحدْ 

النّاس طبايع  على  اهللا  سبحان  قل 

ر هَ الدْ ول  طُ حنابُه  على  لْوِي  مَ د  واحَ

ر هَ الشْ لُه  يحلى  ما  ين  الدِّ على  د  واحَ

ر الفجَ أعلى  اج  الدَّ ب  كواكَ يَرعى  د  واحَ

سار مْ سَ واق  االسْ بِين  ما  يبُه  تصِ د  واحَ

قفار و  ون  المدُ في  رِي  يَجْ نافِق  مُ د  واحَ

ــدار ــدار أل ــوار ل ه ج ـــد مــع نــجــدُ واحَ

لساس بغير  ه  يطُ حِ بانِي  هبِيل  د  واحَ

نْيا ما يسوى قرارط نحاس د في الدَّ واحَ

النّاس طبايع  على  اهللا  سبحان  قل 

اب ه كذّ وب على الكذب اسمُ واحد منسُ

جالَّب ي  ملتَقِّ فتُه  صِ بلسان  ــد  واحَ

م ى الباهَ جَ د في الدْ يبُه ساجَ األخر تصِ

صايَم شقاه  من  األخر  و  بعان  شَ واحد 

أدم بنى  من  تحقيق  تخرج  علّة  كل 

يعافَر و  يهابَش  ل  يظَ البَرْدُون  ثلْ  مَ

ــر كافَ ــه  لْبُ قَ و  ــاس  اللب مــن  مســلم 

القادَر بِــه  ــر  أمَ ما  يه  يَعطِ ه  فرضُ

ور ديجُ و  بهارها  النِّيران  على  يحوس 

الزُّور د  شاهَ اآلخر  و  ة  يمَ بالنْمِ د  واحَ

ور ة و اآلخر صاحب الفجُ مَ دْ مناسبة  في الخَ

الواغم على  إالّ  وب  منسُ ه  فمُّ اآلخر 

الفاهم يا  الذهب  و  ة  الفضّ كسب  لو 

أدم بنى  من  تحقيق  تخرج  علّة  كل 

وب كذُ ميزان  الهوى  أهل  يا  مالُه  راس 

وب جدُ كمَ ه  اطبايعُ قفالَة  في  اآلخر 

ــر ـــه رافَــــد قــنــاطَ ـــوبُ اآلخــــر ذنُ
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اب نصَّ و  اع  ــدّ خ الــطــرُوق  بين  ــد  واحَ

يث على الحضرة و الوصاف نسبَة الحدِ

عجبة ــواق  س لها  نيا  الدّ دار  ــاك  ي

وجبة به  صرات  زمانُه  في  رِّي  غُ من  كم 

اس جسَّ شراه  على  و  ه  بِيعُ على  د  واحَ

قرطاس كبحال  صافِي  قَلْبُه  من  د  واحَ

النّاس طبايع  على  اهللا  سبحان  قل 

االفضال يلتقى  بهمتُه  كرِيم  د  واحَ

ــا يُســال ــرَّم م ــا يتكَ ــل م ي ــد بخِ واحَ

ــوال امْ ــه  ب ــارَت  بالعف ــود  رصُ مَ ــز  كن

ول يجُ و  باللباس  مشبَّح  يبُه  تصِ د  واحَ

ول ة يَدعي نصاف و يصُ شمَ الحياء ال حَ

ول فُ قْ ل جيه مَ البَس ثياب البُخل من كُ

حبُوب ب أوال مَ ه في الزمان صاحَ نْدُ ما عَ

عيُوب ل  كُ من  تَنْجى  بيدَك  رَمَك  حُ شد 

مَطلُوب ل  كُ تنال  بصالتَك  بها  فُوز 

وب ملهُ نار  زفِير  في  يطانُه  شِ ه  يْحُ طَ

ــرَم كيَبَ ــل  ي الكِ ــزان  مي ــى  عل ــر  اآلخَ

م األدهَ كاللِّيل  مسوَّد  أسود  ر  اآلخَ و 

أدم بنى  من  تحقيق  تخرج  علّة  كل 

ايَل يق كذالَك السَّ ه الشقِ يفُ رم مضِ يكَ

ــل ــن جاهَ ــه جاهــل ب ــة اهللا علي لعنَ

ة به الجنُون على ليمين و الشمايَل حايْطَ

يل يشِ و  رُوب  الـــدْ بين  ــه  رُحُ كمزَوَّق 

ــل ي يــف و نحِ ــة كارهِ ــوَّل بالتَّزوِيقَ إيطَ

وت ملِيح و دلِيل رَة النَّاس علِيه تفُ نطْ گَ

مكلُوبْ نَّى  يتكَ الدهات  عند  هذاك 

األصل على  سال  المرء  وِيك  يغْ وإال 
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اس مّ هَ بالعيُوم  ك  يضحَ بُه  تصِ د  واحَ

عرَّاس كيبات  نْيا  الدَّ سرُور  على  د  واحَ

النّاس طبايع  على  اهللا  سبحان  قل 

بْعان شِ راوِي  ه  مرسمُ فراش  في  د  واحَ

يشتُه ضامي عَطشانْ د من ذل معِ واحَ

جيعان نِي  فْ مَ حالتُه  الحــال  ــد  واحَ

بيبان كل  فوام  عليه  تُوح  فْ مَ واحد 

يسان ف من ريَّاض الجنان سِ د يقطَ واحَ

بُستان ــل  كُ عبِيق  ورد  يشم  ــد  واحَ

نبراس و  بالضياء  زاهية  ه  دياجُ د  واحَ

البس يبات  ه  رايمُ بحْ مسلِّي  ــد  واحَ

النّاس طبايع  على  اهللا  سبحان  قل 

ة عَ مْ الطَّ من  ل  يمَ ما  وف  لهُ مَ د  واحَ

جمعه فيهم  دقِيقتِين  ه  نْدُ عَ د  واحَ

كمايَم بال  ة  حَ طْ للشَّ يِّي  مهَ ــر  اآلخَ

النغايَم و  بالرباب  رُوحــه  كمسلِّي 

أدم بنى  من  تحقيق  تخرج  علّة  كل 

ون عجُ لَّط في المَ يَة إيخَ قانَط من الفاكْ

مفتُون حياتُه  في  الزْمان  في  يعالَج 

ون مشطُ نيا  الدَّ م  هَ من  وأهلُه  و  هُ

ور و سنِين ة شهُ اآلخر مغلُوقة عليه مدّ

ين الدّ مع  ملتهي  ه  سُ نفْ نِّي  مهَ اآلخر 

ين ين ولد مسكِ اآلخر يشم الزّفرات مسكِ

مغيّم المدى  ول  طُ على  سماه  اآلخر 

م المراهَ من  أحوال  به  ضاقت  اآلخر 

أدم بنى  من  تحقيق  تخرج  علّة  كل 

مَصرُوع رُه  نقْ من  الزمان  ول  طُ اآلخر 

سرُوع يدنى  يه  تجِ كي  وت  المُ يرجى 

ون يشتُه و األخر ممحُ د سالِي في عِ واحَ
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اللّفعة تمثِيل  ــدالل  ال يرجى  ــد  واحَ

اع رصَّ غير  اليَبْرِيز  في  يبُه  تصِ د  واحَ

تبَّاع الغرام  واق  اسْ على  يبُه  تصِ د  واحَ

اع جمّ كيبات  قبِيلة  كل  في  ــد  واحَ

قيّاس انظام  راوي  الفتية  أعلى   د  واحَ

اس غطَّ ور  البْحُ في  عايَم  عِي  دْ مَ د  واحَ

النّاس طبايع  على  اهللا  سبحان  قل 

اخ نسَّ ه  نسخُ ما  النظام  ذا  راوِي  يا  ذ  خُ

األشياخ مالُوه  يب  صعِ نى  عْ المَ بحر 

اخ نفَّ كابُو  يشتُه  عِ بالفلس  العبَّار 

ياخ االشْ يع  طِ نى  عْ المَ بحر  ال  داخَ يا 

الفخاخ شراك  وك  بضُ يقَ ال  بالَك  رَد 

اخ نفَّ ون  تكُ ال  صغى  و  لسانَك  ب  رطّ

ــنُوع شْ يه بهــا مَ ــة ســمِ ه قرصَ ــدُ عن

يبِيع و  الجلُود  في  د  يكدّ يبُه  تصِ ر  اآلخَ

يع يع في الدنيا دليل و بدِ ه جمِ و اآلخر عندُ

يع وم و صدِ منِي مشُ نى ما يهَ عْ سرّاق المَ

م ناظَ ير  كايصِ م  بيهُ ه  اشياخُ طايَع 

سالَم ــرُوح  ي وال  ى  يَنْجَ ما  ــمــرُه  عَ

أدم بنى  من  تحقيق  تخرج  علّة  كل 

يزُوخ و  ر  يفخَ اللبِيب  ر  ماهَ غل  شُ من 

وخ يدُ و  كيَلْفَظ  وافِي  القْ ل  يستهَ من 

وخ نْفُ مَ بالهوى  بالكذب  ر  عامَ ــزْوَد  مَ

تزُوخ و  وز  تفُ الشك  م  هواهُ عْت  طَ كان 

تبرُوخ في  وا  يتعاركُ لِيك  رَجْ مع  ك  راسَ

وخ د قَبْلَك دعى و صال مَمسُ كم من واحَ

ول الدوَام به دعوة الشيُوخ هذاك عن طُ

وع ي الطُّ ي القلب و اآلخر عاطِ د قاسِ واحَ
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انتهت القصيدة

مكناس ــام  ذم ي  العلمِ ور  قــدُّ قــال 

لكناس ين  ابعِ التّ بالغَشمة  عليَّ  ما 

الياس و  ورد  ماالح  يبُه  نهِ السالم  و 

الغالس نــور  الــهــادِي  بصالة  انتهت 

الصمايَم مع  الشتاء  وق  الشُّ رِيح  زّثه  هَ

النْغايَم و  ات  قّ الدّ ل  أهْ خاوِي  وقهم  سُ

لْبا سادات أهل العمايَم راف و الطَّ لالشْ

م هاشَ قُوم  مصباح  محمد  سيدنا 
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ادِي يعَ مِ الَفْ  يْخَ ما 

ــادِي ــسَّ حُ ــي  ــاكِ أنَ و 

ادِي افْسَ د  بَعْ لَحْ  نَصْ

ـــرَادِي ــي مُ ــلْ لِ ــمَّ كَ

زَادِي وَى  التَّقْ لْ  عَ اجْ و 

بَادِي بالعْ ــقْ  الــرِّفْ و 

ــادِي ـيَ المْ ــوا  بُ ـلـْ انْقَ

ــادِي نْفَ ــاكْ  يَ ــر  بَ نَصْ

ادِي الهَ ــى  لَ عْ ــوا  ل صَ

ــدِّي ــمَ ــحَ ــــوالَي مُ مُ

بِــبْــالَدِي ى  خَ نَسْ ما 

ادِي انْشَ في  مْ  هُ حْ دَ نَمْ

رَبْنَا لِــي  لْ  مَّ يْكَ لُــه  لَبْت  طْ ما  في 

ــا يرْنَ خِ ــرُوا  نَكْ و  ــوا  نُ تَعْ مــن  مْ  ــوْ القَ و 

ــى الزْنَ ــلْ  فَعْ ــرَكْ  نَتْ و  ــقْ  الطرِي ــعْ  نَتْبَ

رْنَا ضُ ي  فِ يَشْ مْن  يَا  ا  طَ العْ لْ  امَ َكَ أ

اذْنُوبْنَا في  حْ  مَ تَسْ مْ  ظَّ عَ المْ كْ  اهَ بِجَ

يلْنَا ــر فــي جِ ثَ ــا و اكْ ــانْ فِينَ ــشْ بَ حْ الفَ

نَا الفْ م  هْ سَ نْيَا  الدُ وحْ  قْدُ وا  لْسُ اتْجَ و 

ــا نَ رَيْحْ ــل  بَ يَقْ ــاكْ  يَ ــر  بَ بالصْ ــوزْ  نْفُ و 

نَا يعْ فِ اشْ قْ  الحَ نُورْ  يَا  بِ
االنْ بَاحْ  صْ مَ

نَا كْ يْفُ ارْ  النَّ من  و  نَا  دْ عَ اسْ به  من 

انَا مَّ ضُ ا  مَ هُ ـــارَة  االغَ ــل  أهْ ــرَفْ  ــعْ نَ

ــا جارْنَ ــرْ  نْتَ خَ المْ ــارَك  بَ مْ ــنَ  ابْ ــرْ  كُ نَذْ
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07
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12

13

14

ــادِي قَ ــوُ ال ــورْ  ــنُّ ال و 

ـــادِي ــي لِـــه ان ــلِّ وال

ــادِي ــي اسْ اهللا  اهللا 

ــــــــادِي َزَادِي و ازْنـَ أ

ادِي ــكَ ــوْل انْ فَاجــي هَ

ادِي ـجَ مْ تـَ ـل  ـتَاهَ تَسْ

ادِي الهَ ــى  لَ عْ ــوا  ل صَ

ــدِّي ــمَ ــحَ ــــوالَي مُ مُ

ــادْي ــيَ اسْ اهللا  اهللا 

ــادِي الرَشَّ ــمْ  رَايَ الكْ و 

ادِي ـــدَ ــيــلْ مْ ــمِ َتَــكْ أ

ــادِي ــرْقَ الــفَ ــلَــعْ  اطْ و 

األوْرَادِي ـخْ  ايـَ مـشَ و 

ــرَادِي الــطَّ الَة  عمَ و 

ادِي تْـــوَ يثْ  غِ مْ ــو  َبُ أ

ادِي مَ تَكْ ـي  اجِ فَ انـْ و 

ورْنَا شُ ادَة  ــوَ عُ بُو  خى  بالسْ لُومْ  عْ مَ

الْنَا وَ اهْ ي  اجِ يْفَ وبْ  دُ جْ المَ مْ  نَعْ وَلِي 

ــا ــزْنَ عَ ــة  وِيَ ــدْ ــعْ ال و  ــا  فَ ــوَ ال ــــلْ  َهْ أ

ــا لَتْنَ ــتَ فــي حُ ــونْ انْ نُ ــي مَ لِ ــيدِي عْ سِ

نَا صْ خَ ما  لَحْ  يَصْ رَازْ  كْ مَ لِيَ  عْ يدِي  سِ

نَي لْ الغْ نَانِي جُ م و غْ هُ حُ دْ داخلَتْ في مَ

نَا يعْ فِ اشْ قْ  الحَ نُورْ  يَا  بِ
االنْ بَاحْ  صْ مَ

نَا كْ يْفُ ارْ  النَّ من  و  نَا  دْ عَ اسْ به  من 

رَفْنَا عْ ــنْ  مَ ورِي  الــبَــنْــدُ و  بِيدْ  عْ ــو  َبُ أ

ودْنَا صُ قْ ــبْلِي فــي مَ ــقْ للشَ ي ــالَّ انْطِ شَ

نَا يحْ دِ ــل امْ ــي اقْبَ ــدَى التَاغِ ــمْ الهْ نَجْ

وبْنَا رْغُ مَ رِي  البَصْ يدِي  سِ اللُّيُوثْ  لَيْثْ 

ــا نَ امْ إيمَ ــوبْ  جُ حْ المَ و  ــي  الحارْتِ ــن  َبْ أ

يَاثْنَا غَ ــبْ  ــيَّ طَ ــو  أبُ و  ثِيبْ  كْ ــو  أبُ

نا يْزِيـدْ ــرْ  الــسَّ ــزَّارْ  ــجَ ال الثْـنَا  دَرْ 

نَى ــرْ المُ ــي بسَ ة نُوفِ ــالَمَ ــة السَّ ايَ مَ احْ
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ادِي الهَ ــى  لَ عْ ــوا  ل صَ

ــدِّي ــمَ ــحَ ــــوالَي مُ مُ

ادِي ـــدَ ــودْ الـــمْ ــجُ ال

ــادِي الوَهَ نْ  ــاكَ السَّ و 

ادِي هَ سْ من  يقْ  نْفِ و 

ادِي مَ اثـْ يْ  ضَ ـبُـوا  ارغْ

ــادِي الگـ ــان  البُـرْهَ و 

ــادِي ــــ الرْعَ االَّزَمْ  و 

فَادِي ـدْ الفَ يـدِي  سِ و 

ادِي نْضَ صَ لِي  هْ السَّ و 

ادِي الهَ ــى  لَ عْ ــوا  ل صَ

ــدِّي ــمَ ــحَ ــــوالَي مُ مُ

ادِي ارْشَ بِكْ  تْ  قْ انْطَ

ــادِي هَ المْ تْ  ــدَ ــعْ سَ

ــــادِي ــنْ زْهَ ــي ــعِ امْ

ــادِي ــيَ ـــقْ گْ ــلْ وَثْ حَ

نَا يعْ فِ اشْ قْ  الحَ نُورْ  يَا  بِ
االنْ بَاحْ  صْ مَ

نَا كْ يْفُ ارْ  النَّ من  و  نَا  دْ عَ اسْ به  من 

انَا مَ ــنْ ضُ ــيْنِي مَ سَ ــرْو الحُ مَ ــيدِي عْ سِ

نَا وصْ يْحُ حْ  صَ م  قَاسَ بَنْ  دْ  مَّ حَ امْ يدِي  سِ

نَى المْ في  رِي  دْ العُ وبْ  رْغُ المَ عادْ  ازَالْ  مَ

الْنَا وَ اهْ يمْ  ضِ ارْ  سَ كَ دْ  مَ احْ ابْن  امْ  مَ الهْ

نَا يخْ شِ ى  يسَ عِ ابْن  يدِي  سِ األَقْطابْ  بْ  قُطْ

نا يدْ سِ هو  رَا  ضْ خَ بَنْ  يثْ  غِ امْ يدِي  سِ

ودْنَا سُ احْ زَّام  هَ رِي  بُوزَكْ مامْ  الهُ مْ  نَعْ

يدنَا سِ الوَافِي  وحْ  دُ مْ مَ رِيفْ  الشْ مْ  نَعْ

نَا يعْ فِ اشْ قْ  الحَ نُورْ  يَا  بِ
االنْ بَاحْ  صْ مَ

نَا كْ يْفُ ارْ  النَّ من  و  نَا  دْ عَ اسْ به  من 

نَا امْ ظَ لِعْ ة  لْقَ طَ اتْ  ــدَ قَ اجْ  الحَ بِــي 
َ أ

ــا بَاحن مَصْ ــي  شِ المرَّاكْ ــة  قْبِيلَ هــو 

نَا صْ غَ ي  يْفاجِ التَّباع  و  وبْ  قُ يَعْ يدِي  سِ

نَا دْ جَ ــي  أَخِ نْ  سَ الحَ ابْــنَ  يتْ  نْسِ والَ 
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30

ـــرَادِي مْ و  ــدِي  ــصْ أقَ

يادِي اسْ ين  الْحِ الصَّ و 

ــادِي ــيَ ــة الــغْ ــرْمَ َحُ أ

النَّادي رْد  ـــوَ ال فَــاحْ 

ادِي الهَ ــى  لَ عْ ــوا  ل صَ

ــدِّي ــمَ ــحَ ــــوالَي مُ مُ

ــرَادِي ــفْ ال و  الـــزُوجْ 

ادِي ــــدَ ــم عْ ــهُ ــالْ م

ــنَــادِي ــر الــهْ اقَ ــوَ اشْ

ه ــذِ ــالَة هَ ــصْ دْ ال بـــالَ

ادِي عَ من  مْ  كَ ة  رْخَ صَ

ــالَدِي ــي مِ ــا  ــيــهَ فِ و 

ادِي ـــدَ ــنْ اجْ ــدْ مَ و جَ

ــادِي البْـعَ و  ــرَابْ  الـقْ

ادِي الهَ ــى  لَ عْ ــوا  ل صَ

ــدِّي ــمَ ــحَ ــــوالَي مُ مُ

وْزنا حَ في  بَرْبَر  يدِي  سِ يتْ  نْسِ وْالَ 

ــا يـثْـنَ تـغِ و  ــة  يَّ مِ لـِ العْ ــة  الْحَ الصَّ و 

ــا ن اظْ بالفَ ــة  وجَ دُّ خَ ــة  ايْلَ الصَّ ــة  مَ رَحْ

ــا نَ يوْ فِ ــا يَكْ مَ ــمْ هُ يتْ بِهُ ــعِ ــي سْ و اللِّ

نَا يعْ فِ اشْ قْ  الحَ نُورْ  يَا  بِ
االنْ بَاحْ  صْ مَ

نَا كْ يْفُ ارْ  النَّ من  و  نَا  دْ عَ اسْ به  من 

بالَدْنا يَاخْ  اشْ في  بْ  سَ نَحْ يقْ  انْطِ الَ  شَ

زتْنا فْ مَ ــورْ  بــحُ فــي  ــيــرُوا  يــغِ ــنِّــي  عَ

بْنا يطُ نَاسْ  كْ مَ في  يبْ  يعِ من  َويــحْ  أ

وننا تْصُ البَاسْ  نْ  ومَ بَرْ  يَصْ اللِّي  بالَدِي  و 

ــا نَ رْصْ قَ مْ ــزَانْ  البِي ــرْ  ي غِ ــا  انْهَ يطَ حِ

ــالَفْنَا ــي و اسْ لِ ــا و اهْ ــتْ بُويَ ــا دفَنْ فِيهَ

نَا ــياخْ اشْ ــمْ  يَرْحَ اهللا  و  ــتْ  رِي قْ ــا  فِيهَ

ــا رَاوْنَ قَ ــي  اللِّ و  ــة  لَ مْ جَ ــن  نِي ومْ المُ و 

نَا يعْ فِ اشْ قْ  الحَ نُورْ  يَا  بِ
االنْ بَاحْ  صْ مَ

نَا كْ يْفُ ارْ  النَّ من  و  نَا  دْ عَ اسْ به  من 
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37

38

عنَادِي رَادْ  ــنْ  مَ ــا  يَ

ــادي حَ الجُ ــر  ثْ كُ مــن 

ادِي رْصَ مَ وا  دُ حْ جَ لَوْ 

ادْي دَ اضْ تْ  دَ فَقْ ينْ  حِ

ــادِي ــبَ ال و  ــادْي  ــعَ ال

ادِي گَ قُولُوا  دْ  احَ الجَ و 

ــادِي ر انْشَ مْ ــولْ العُ طُ

ادِي البُـوجَ يْخْ  الشَّ و 

ـــي رَاضِ و  ـــه  ـــلُ وِي
َ أ

ــالَدِي الــخْ نَّة  جَ في 

ادِي الهَ ــى  لَ عْ ــوا  ل صَ

ــدِّي ــمَ ــحَ ــــوالَي مُ مُ

ادِي ــوَ ــجُ ــم ال ــا نْــعْ يَ

ــادِي ــتَ ــهْ ــاه الــمُ ــجَ بْ

ــرَادِي ــغْ تَ كْ  فَّ شَ ما 

ـــادِي ــمْ الـــزُّهَ ــنَ ــغْ نَ

ــة نَ نْدَ ــرِيقْ الدَّ يــش بسْ ــا تْفِ ــاكْ مَ فَ يَكْ

نَا وقْ سُ في  ل  خَ يَدْ وَالِــي  من  رِيمْ  للكْ

الغنى من  ة  فَرْجَ و  نَمْ  نَغْ نَاتْ  سَ حَ

رْتْنَة الفَ و  تْبَة  الغَ قُومْ  بين  يتْ  ابْقِ و 

ــة بْنَ صَ مْ ــاكْ  يَ الحُ و  ــة  اوْيَ خَ ــاحْ  جبَ

ــا بْنَ يْطُ اهللا  ــرْ  ي غِ ــة  ايْبَ غَ ــولْ  قُ العْ

نَى ــي المْ ــل لِ مَ ــتَة يَكْ ــرْ سَ ي ــتْ غِ نِّي غَ

نَة يطْ الطِ في  ه  ايَّامُ لُه  انْتْ  كَ لِّيهْ  خَ

نَى بـْ ا  مَ لُه  مْ  دَّ تْهَ و  الُه  امَ رْبُوا  تْخَ و 

ــا نَ امْ ظَ عْ سْ  ــدَ يَقَ ــلْ  لِي الجْ ذا  ــبْ  نَرْغَ

نَا يعْ فِ اشْ قْ  الحَ نُورْ  يَا  بِ
االنْ بَاحْ  صْ مَ

نَا كْ يْفُ ارْ  النَّ من  و  نَا  دْ عَ اسْ به  من 

نَة لْطْ السُ ــنْ  وطَ كْ  اهَ جَ لُو  عْ اه  ابْجَ

نَا يشْ جِ نْ  ــوَ تــعَ ــادِي  ــهَ ال نَا  يعْ شفِ

تْنَا َغِ أ يالَلِي  الجِ ل  ضَ الفْ خْ  امَ شَ يا 

ية دِ تْعَ المَ ــارَى  ــصَ الــنْ ــازَرْ  ــنَ خْ في 
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40

41

42

43

44

45

ـــادِي ـــوَغَّ ــر ال ــهَ ــقْ نَ

يَادِي اعْ و  مْ  مواسَ في 

ه ذِ هَ فْ  يُوصَ من  ال 

يَادِي الغْ ادَجْ  ـــوَ هْ و 

ادِي الهَ ــى  لَ عْ ــوا  ل صَ

ــدِّي ــمَ ــحَ ــــوالَي مُ مُ

ــادِي ــنَ الجْ ــمْ  اهُ تَلْقَ

ــــزَّرَادِي ال ــدْ  ي ــدِ ح و 

ادِي  ــوَ ال مــن  ا  يوْ يجِ

رُقَّــادِي ــومْ  يْــنُ كيفْ 

اوْرَادِي البَـــيْــــتْ  و 

ادِي عَ األَسْ ـرْ  ـجَ الحْ و 

يَادِي اسْ الْ  الحَ لْ  َهْ أ و 

البَادِي في  علِيَ  وَاشْ 

ــا نَ ايَّامْ ــمْ  سَّ تَقْ و  ــدْ  ي دِ الجْ ــخْ  يَتَنْسَ

نَا رَاسْ اعْ في  رَايَجْ  فْ يُومْ  كل  ودْ  اتْعُ و 

نَة اعْ الطَ الْ  مَ الجْ و  ازْ  جَ الحْ نَازَلْ  مْ في 

نَا ومْ دُ بقُ ــة  ــرْحَ فَ ر  تَنْتقَ ــولْ  ــبُ اطْ و 

نَا يعْ فِ اشْ قْ  الحَ نُورْ  يَا  بِ
االنْ بَاحْ  صْ مَ

نَا كْ يْفُ ارْ  النَّ من  و  نَا  دْ عَ اسْ به  من 

نَى المُ رْبْ  ضَ يْزُوا  يَمَ يُوفْ  السْ فْ  مرَاهَ و 

ــا نَ بالغْ الَهضــا  ماحْ ــطْ  يَ تتْعِ ــاتْ  بْنَ و 

نَا الغْ في  ولْ  اتْقُ و  تَرْقُـصْ  لِذِيك  ه  ذِ هَ

نَى مْ في  نَة  يَقْ مْ ة  رْجَ فُ رْتْ  انْظَ أنا  و 

ــا ــرَادْنَ مُ ـــزَمْ  زَمْ و  لِيلْ  الخَ ـــارَة  زَيَ و 

وافْنَا طْ في  ى  عَ سْ المَ و  بلوا  نَقْ نَا  احْ و 

ـوزْنَا رمُ يقْ  قِ حْ تـَ ـرْفُـوا  عَ ي  اللـِّ ا  مَ هُ

وقْنَا سُ ل  خَ يَدْ ما  ملحة  ــاعْ  كَ الُه  مَ

انتهت القصيدة
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02

03

04

مان الرَّحْ ي  الحَ مِ  بِسْ

بْحان سُ بْحان  سُ ي  فِ الخْ العالَمْ  رَبْ  مْ  اسَ و 

لْطان ا السُّ ذَ د هَ جَ نَمْ

زْيان المَ د  عْ السَّ و  وْ  فْ العَ في  اهللا  لَبْ  نَطْ بِه 

ــب الغالَ ــمْ  نَعَ ــبْحان  سُ

ــن ــي نِ ــوْ ــكَ ـــوَّن ال ـــكَ مُ

ــب الَ بُوغَ ــي  لِ عْ ــوالَيْ  مُ

ين الحِ في  ل  مَ يَكْ بِي 
رَغْ

مالحظة :  لم نعتر على تتمة لهذه القصيدة التي وجدناها ضمن بحثٍ لنيل الدكتورة لعز الدين الخرشفي.
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وَامْ ــدْ ــال ــمْ ب ايَ ــدَ ــانْ ال ــبْــحَ سُ

امْ كَ االحْ ولَى  مُ رَة  دْ القُ ى  ولـَ مُ

ـيـدْ الوْحِ ــــدْ  الوَاحَ انْ  بْـحَ سُ

ــدْ يْرِي ــا  م ــه  لْكُ مَ فــي  ــلْ  عَ يَفْ

ــانْ ــادَرْ بَــالــزْمَ ــقَ ــانْ ال ــبْــحَ سُ

ــانْ ــكَ امْ ــه  ــنُّ مَ ــلَــى  تَــخْ والَ 

ــى ـفَ ـطَ ـصْ بالمُ ــدنَا  ـــعْ سَ

ــرْفَة شَ المْ ــة  بَ عْ الكَ ــى  ولَ مُ

يبْ تْخِ ــا  مَ تُــه  ــالَ صْ في  ثَّر  كَ

لِيبْ ــانْ مــن الحْ يسَ ــرَبْ كِ تَشْ

ول الرْسُ على  الَة  الصْ دْ  بَعْ

ـــوْل قُ ــر  ــمَ عُ و  ــر  ــكْ بَ ــــو  َبُ أ

يد عِ سَ و  د  عْ سَ و  ــانْ  ــثْــمَ عُ

الَد خَ و  الزُّبيـر  و  ة  لْحَ طَ و 

يْــنَــام والَ  ــى  ــهَ يَــسْ الَ  ـــنْ  مَ

نِينْ ومْ المُ قْلُوبْ  في  نْ  اكَ السَّ

ــدْ ي جِ المْ ــكْ  الَ المَ انْ  ــبْحَ سُ

ــوِيــنْ عْ الَ  و  ــكْ  ــرِي شْ ــه  ــالُ مَ

يْــبَــانْ الَ  مــن  ــرْ  ــاظَ نَ ــرْ  ــاضَ حَ

ــن ـــيـــ ـمِ الـَ العَ رَب  اهللا 

ــى الوْفَ ــر  بَحْ و  ــودْ  الجُ ــر  بَحْ

يــنْ الــدِّ ــرُوحْ  ــشْ مَ بِيبْ  الحْ

يبْ صِ المْ معَ  رْح  بالفَ رْ  فَ تَظْ

الِيِينْ العَ ورْ  صُ القْ في  نْ  كَ تَسْ

ول حُ الفْ ابَة  حَ للصَّ ا  الرْضَ و 

ــنْ ـنِي ـومْ المُ ــرْ  ـي أمِ ــي  ـلِ عْ و 

ــد بَيْ عُ ــو  ابُ ــانْ  مَ الرَّحْ ــدْ  بْ عَ و 

ين دِ اهْ جَ المْ ــرَة  ــشْ عَ ـــاذُوا  هَ
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030

ــعْ ــي ــفِ ثْ بــطــه الــشْ ـــــدّ حَ

يعْ البْقِ ــن  ــسْ حُ ــة  ــمَ ــاطْ وفَ

نِينْ ومْ المُ ــعْ  ــمْ جَ ــا  يَ هللا 

ــنْ لِي امْ ــي كَ ــى النْبِ ــوا علَ لُّ صَ

ــا ــهَ يــثْ ــدِ ــة بَــحْ ــصَّ ه قَ ــــذِ هَ

ــا روِيتْهَ ــدْ  ي حِ الجْ ــى  عل و 

لَوتُه اخْ فــي  ــابَــد  الــعَ ا  ـــذَ هَ

لْتُه يَفَ ــان  ــيــطَ الــشِّ ـــاهْ  جَ

قبَر ــن  م ـــمْ  ـــظَ اعْ ـــــدْ  ارْفَ

ر البْشَ ا  ــذَ هَ ــيِــي  احْ ـــوالَي  مُ

رَامْ الحْ نْسْ  جَ يَا  بْ  اذْهَ لُه  قَالْ 

امْ ظَ العْ يِي  حْ مُ ــو  هُ رَبِّـــي 

اص وغَ ى  مْشَ و  انْ  يطَ الشِ بْ  ذهَ

يَاسْ بالقْ ــرَة  ــفْ حَ ــه  لُ ــرْ  ــفَ حَ

ــا ــرْ بِــيــبَــانْــهَ ــصْ ـتْ مَ ــلـَّ حَ

ــــا ــــارْهَ ـــــــادُوا زِيَ ــــمَّ عَ ثُ

يعْ مِ جْ ـــه  ازْوَاجُ و  ابُه  حَ اصْ و 

ينْ سِ الحُ و  ن  سَ الحْ ــا  اوْالَدْهَ و 

رِينْ اضْ حَ اللِّي  ادْ  ـــوَ االجْ يَــا 

لِينْ رْسَ المُ ـــاجْ  تَ ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ

ا يتْهَ لقِ كبِيرْ  ــابْ  ــتَ كْ فــي 

ينْ اليْمِ لَى  عَ بَّاسْ  العَ ابْــنَ  و 

ــه ــتُ ــيْ ــنَ بْ اهللا  ـــد  ـــبَ يَـــعْ

ينْ باليَقِ ثْ  ــدَّ ــحَ ــتْ مَ ــابُــه  صَ

رْ دَ بالقْ ــرُه  ــجْ حَ في  ه  طُ حُ

ــنْ ي ــدِ ــابْ ــعَ ال مــن  ــت  ــنْ كُ إال 

ــالَم ــالَ كْ ــانْ بْ ــيــطَ و انَـــتْ شِ

ــنْ ــي ــيِ ــوا رَاشْ ــانُ ــا ك مَ ــدْ ــعْ بَ

النَّاسْ و  ــرُه  ــجْ حَ فِــي  ــالَّه  وخْ

زِينْ احْ  باللْقَ رَة  جْ شَ تْ  بَحَ اصْ

ا الْهَ مَ بكْ ــرَة  ــجْ شَ ــوا  ــابُ صَ

االثْنِينْ معَ  يسْ  مِ الخْ و  ة  عَ مْ لجَ
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ال تْسَ ــنْ  ــامَ يَ الــعــابَــدْ  ــذا  ه

الَل الهْ ثْل  مَ لَة  فْ طَ هُ  ــدُ ــنْ عَ

يسْ مِ الخْ ارْ  انْهَ تــزُورْ  تْ  رْجَ خَ

يشْ تْطِ ــي  ــومِ قُ ا  لهَ ــوا  ــالُ قَ

نِينْ ومْ المُ ــعْ  ــمْ جَ ــا  يَ هللا 

ــنْ لِي امْ ــي كَ ــى النْبِ ــوا علَ لُّ صَ

ــلْ ــبَ ــسْ ــي النَ ــوفِ ـتْ خُ قَــالـَ

ــزَلْ انْ ــي  اللِّ ــرْع  الفَ ا  ــذَ هَ و 

يبْ جِ عْ ــا  ــاهَ جَ نه  مَ ـــتْ  ذَاقَ

يبْ نصِ ـــوا  ذُوقُ انْ  ــوَ ــسْ نَ ــا  أيَ

ا لَتْهَ اكْ و  ــــة  وَرْقَ ــتْ  ــعَ ــلْ قَ

ــا ــهَ ــنْ ــي مَ ــبِ ــصَّ ـــوَّن ال ـــكُ تْ

ا هَ رْشْ كَ بَانَتْ  ايَّــامْ  ثَلْتْ  فِي 

ــا ــهَ ــرَاشْ ــة فْ ــالَزْمَ وَوَلــــتْ مَ

ذَا وَاشْ  ــا  ــاهَ ــمَّ يَ ـــالَـــتْ  قَ

ا ــدَ ــي غْ ــاكْ يَــجِ ــبَ ــلْ لْ ــرْسَ نَ

الْ مَ الكْ علَى  ورْ  هُ مَشْ بْره  خَ

ــنْ رِي اهْ ظَ ــا  هَ ومْ نجُ و  ــوِي  تَضْ

لِيسْ سْ رَة  ضْ خَ رَة  جْ الشَّ ابْتْ  صَ

الألولِين وا  اشُ طَ اللِّي  يفْ  كِ

رِينْ اضْ حَ اللِّي  ادْ  ـــوَ االجْ يَــا 

ــلِيـنْ رْسَ المُ ــاجْ  تَ ــدْ  مَّ ـحَ مُ

بل للحْ ــا  ــهَ ي ــدِ يَ ــــاتْ  رْم و 

ــنْ زِي ــبْ  لِي حْ بـَ ــا  ـنْـهَ عَ زَرْك 

الزْبِيـبْ و  ر  كَ السُّ ـنْ  مَ ـلَى  احْ

يـنْ شِ اقْبِيحْ  و  ـلْ  بَاسَ وا  قَالـُ

ــا ــهَ ــمْ ــرْحَ ــتْ لَ ــغَ ــلَ ــمَّ بْ ثـَ

بِينْ الجْ في  ابَقْ  سَ ا  لِهَ ــانْ  كَ

ا هَ يشْ عِ و  ــقْ  ــرِي ال ــلْ  ــسَ ابْ

يـنْ ـمِ ـتْـوحْ المَ رِيــحْ  ـا  ـهَ بـِ

ة ـــدَ ـــرَّاشْ َل ــــاكْ  أ ــيــنْ جَ ــنِ مْ

ِوينْ ــانْ  كَ ا  مَ رَكْ  مْ عَ بَض  يَقْ
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ــاكْ ــيــفْ جَ ــا كِ ــا يَــمَّ ــتْ يَ ــالَ قَ

اكْ عَ مْ ــي  شِ ــرَقْ  ــنَــتْــفْ كَ ــا  مَ و 

ـــرّ لِــه ــدْ سَ ــمَّ ــحَ ــيــدِي مُ سِ

لِه  ــرْ  ــي خِ ــلَــة  ــفْ الــطَّ ــلْ  ــتَ ــقْ يَ

بَر الخْ ا  ـــذَ هَ ــا  ــوهَ بُ ــعْ  ــمَ اسْ

ـــر ا األَمْ ــــذَ ـر هَ بـَ ــــالَشْ تــدَ عْ

ــيــنْ ــنِ ــومْ الــمُ ــعْ  ــمْ جَ ـــا  يَ هللا 

ــنْ لِي امْ كَ ــي  النْبِ ــى  علَ ــوا  لُّ صَ

ـــا ـــهَ ـــا ألُمْ ـــقْ بَـــابَـــهَ ـــطَ انْ

ــا ــهَ دَمْ ــكْ  ــفَ ــسْ نَ إالَ  ــرْ  ــيْ غَ

ــيــقْ ــفِ ـا الــشْ ـويـَ ـا يَـــا بـُ ـويـَ بـُ

رِيقْ الطْ على  ي  اضِ القَ ــالْ  سَ

ال يْسَ ى  امَشَ و  ا  منَهَ ــى  ارْخَ

ال مَ الكْ ــلَ  اهْ ــادَاتْ  الــسَ ــابْ  صَ

ــنْ بِــيــكْ ــي ــتِ ــبْ ــرْحَ ـــوا مَ ـــالُ قَ

لِيكْ عْ يبَة  عِ اصْ اللِّي  ة  اجَ الحَ و 

اكْ ــــذَ حْ إالَّ  ـــدْ  ـــرْگُ ـــنْ ـــاكَ مَ

ينْ شِ ــالَمْ  ــكْ ب ــيــنِــي  ــمِ اتْــهْ و 

لُــه قَـــال  و  ـــاك  ـــابَ بَ ـــرْ  ـــبَ اخْ

ــنْ ـنِـي ومْ المُ ــنْ  بِي ـتِـه  ــمْ شَّ حَ

ــر ــجَ ــي حْ ــه قَــاسِ ــبُ ــلْ ـــا قَ جَ

ــيــنْ ــادْعِ ــي الــبَ ــا فِ ـــلْ مَ ــا قَ يَ

ــرِيــنْ ــاضْ ادْ الــلِّــي حَ ــــوَ ــا االجْ يَ

ــيــنْ ــلِ ــرْسَ ـــاجْ الــمُ ــدْ تَ ــمَّ ــحَ مُ

ــا ــهَ ــمْ سَ ـــرَّدْ  ـــبَ يْ آش  قــــالْ 

الزَّانْيِينْ على  ـــرْطْ  شَ ا  ـــذَ هَ

ــيــقْ ـي رفِ ـــنْ لـِ ــيَّ كُ ــلِ ـــنْ عْ حَ

ــيــنْ ــارْفِ ــا الــعَ ــمَ ــلْ ـــالْ الــعُ سَ

ــال ــا رْجَ ــــرْ يَ ــعْ األَزْهَ ــامَ فــي جَ

ين الْسِ جَ ــم  ــيــهُ ــرَاسِ كْ ـــوقْ  فُ

لِيك ــوا  ــضِ نَــقْ ي  تَبْغِ ــنْ  ــايَ شَ

لِيـنْ كامْ عليها  ا  ــرِيـــــوْ نَــجْ
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بَابْ احْ يَا  مْ  يكُ صِ قْ نْسَ يتْ  جِ

ــابْ ــرْقَ ال ــكْ  ــالَ مَ ى  صَ تَعْ ــنْ  مَ

تُوبْهــم اكْ فــي  ــة  لَ مْ جَ ــروا  انْظْ

ــم ــاوْهُ ــرْ جَ ــصَ ــوا فــي مَ ــرْحُ بَ

ــزَمْ ــعْ ــال ــة ب ــلَ ــفْ وا الــطَّ ـــــدُ رَفْ

زم يَنْهْ ــرْ  ــاطَ ــخَ ال و  ــي  ــكِ تَــبْ

ــــوَاكْ سِ ـــا  رَبًـّ إالَّ  رَبْ  الَ 

ــالَكْ ــهْ ال ا  ـــذَ هَ مــن  نِي  لَّكْ سَ

ــيــنْ ــنِ ــومْ الــمُ ــعْ  ــمْ جَ ـــا  يَ هللا 

ــنْ لِي امْ كَ ــي  النْبِ ــى  علَ ــوا  لُّ صَ

ــول الــرْسُ ــقْ  حَ فــي  جـــاوْا  لَين 

ــولْ يْــقُ ــمْ  ــهُ لِ ــبِــي  صَ ع  مَ نَسْ

ــاتْ صَ اعْ ــة  لَ فْ الطَّ ه  ــذِ هَ ــوا  قَالُ

ــاتْ ــتَ ــة فــيــهــا فْ ــعَ ــرِي ــشَّ ال

ــالَدْ البْ ــي  قَاضِ ــمْ  لِهُ طْ  ــيفَ سِ

ــا تْــــزَادْ ــيــنَ ــلِ ــــر عْ ا األَمْ ــــذَ هَ

يَاب الشِّ ــثْ  ي ــدِ ــحْ بَ ــي  ونِ ــدُ فِ

ين الْمِ عَ ـا  يـَ ـــــا  ادْواهَ وَاشْ 

م قَولْهُ فــي  ــمْ  ــرْجَ تُ ــوا  ــالُ قَ

ــن زِي حْ ــي  اللِّ و  ــارَحْ  فَ ــي  اللِّ

ــم ــرْجَ ـــابْ ال ــا فــي بَ ــوهَ ــطُ حَ

ــنْ ي الْمِ العَ رَبْ  فــي  ــب  لَ تَطْ و 

ــاكْ رْجَ ــي  اللِّ ــبْ  ي يْخِ ــا  اشَ حَ

ــنْ رِي اضْ الحَ ــعْ  ي مِ لَجْ ــرْ  فَ اغَ و 

ــرِيــنْ ــاضْ ادْ الــلِّــي حَ ــــوَ ــا االجْ يَ

ــيــنْ ــلِ ــرْسَ ـــاجْ الــمُ ــدْ تَ ــمَّ ــحَ مُ

ولْ ــدُ ــعْ ال و  ــي  ــاضِ الــقَ ــرْ  ــبَ بَــخْ

ــنْ ــي ــمِ ــالَيْ ــتْ مَ ـــنَـــا  هْ الَشْ 

ــاة يَ الحْ فــي  ــا  وهَ مُ نَرْجْ ــا  ينَ جِ

ــنْ ي ــدِ الْ ــوَ ال و  ــا  ــلَــمَ الــعُ ـــولْ  قُ

ــيَاد ــا أسْ ــوا يَ عُ مْ ــم اتْجَ ــالْ لِهُ قَ

ــنْ لِي ذَاهْ ــا  ولْنَ عقُ فــي  ــا  لْنَ كُ
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دَارْ وَاشْ  ا  ــهَ رْشْ كَ فــي  ــي  اللِّ

ـار ــغَ الـصْ رَأي  فِـيـها  دَارُوا 

ـــا ارْهَ ـــدَ ــتْ لْ ــنْ ــبَ ــوا ال ــقُ ــلْ طَ

ا هَ امْ ارْحَ في  اللِّي  ــعْ  ــوْضَ تَ و 

ــا فَ ــلَــى الــوْ ــنْــتْ عْ ـــارَتْ الــبَ صَ

ة ايفَ حَ ـــوعْ  مُ الـــدْ و  ــي  ــكِ تَــبْ

ــــزَالْ ــا يَـــا غْ ــاهَ ــمَّ ـــالَـــتْ يَ قَ

ــالَلْ ــهْ ــل ال ــثْ ــبِّــي مَ ــتْ صَ ــالَ قَ

اد دَ بالعْ ــامْ  ايَّ ى  عَ تَسْ تْ  ــدَ ــعْ قَ

ــزَاد تْ ــل  دخَ منِينْ  ــمْ  الــفُ ــن  مَ

ــيــنْ ــنِ ــومْ الــمُ ــعْ  ــمْ جَ ـــا  يَ هللا 

ــنْ لِي امْ كَ ــي  النْبِ ــى  علَ ــوا  لُّ صَ

ــوعْ ــبُ الــسْ دَارْ  ــا  ــوهَ ابُ ـــرحْ  فَ

ـــوع الـــرْجُ ايَـــــمْ  الـــــدَّ هللا 

ــا ــبَ الْ ـــاه  يَـــمَّ ــن  م ـــــعْ  رْضَ و 

البا و  ــفْ  األَلِ ــرَا  قْ يدْ  سِ المْ في 

ــار ـــانْ جَ ــا خَ ــي مَ ــاصِ ــو عَ مــاهُ

ــنْ افْـلِي غَ ــا  يـهَ لـِ عْ ــوْم  ـ القَ و 

ــا ــهَ ــالْ ــجَ ـــى مِ ـــوفِ ــتَــى يُ حَ

ــنْ يـ مِ الـْ الظَّ ــيـــبْ  سِ حْ اهللا 

ــا ــفَ ـــمْ الــخْ ـــالَ ــا عَ ــهَ ــكْ ــلَّ سَ

ــنْ ي ــدِ الْ ــوَ ـــاهْ ال ــا جَ ــطْ يَ ــيَّ تَــعَ

بَالْ الخْ ا  ــذَ هَ من  ــكْ  ــكَّ فَ من 

ــرِيــنْ ــه زَاهْ ــومُ ــجُ ــوِي ونْ ــضْ يَ

اد ــكَ النْ مــع  ــعْ  الوَجْ ــا  اهَ طَ اعْ و 

ين دِ اسْ الحَ ــلُــوبْ  قْ ــرُوا  ــمْ انْــضَ

ــرِيــنْ ــاضْ ادْ الــلِّــي حَ ــــوَ ــا االجْ يَ

ــيــنْ ــلِ ــرْسَ ـــاجْ الــمُ ــدْ تَ ــمَّ ــحَ مُ

ــوع ــلُ سْ ــن  م ــه  ــاتُ جَ ــــاذَا  مَ و 

ــنْ ي ــدِ الْ ــوَ ال على  ــزْ  ــزِي عْ ــان  ك

ــا ــبَ ــى احْ ــتَّ ــر حَ ــبَ ــكْ ــى يَ ــقَ ابْ

ـيــنْ ــارْيـِ ـــــارِي بَـــيْـــن الــقَ قَ
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يقْ مِ الغْ ثْل  مَ بِيرْ  في  ــاحْ  طَ

ــيــقْ ــى يْــلِ ــقَ ـــا ب ــمْ مَ ــسَ ــقْ تَ

ـــامْ ـــــزُورْ الـــرْسَ ه يْ ــــدُّ ـــا جَ جَ

ــامْ ــجَ ــنْ ال زِيـــنْ  ـــدِي  وَلـْ فين 

ي ـــاقْ شِ ــا فَ ــوَ مَ ــاه هُ ــنَ ــقَ ــيْ فَ

ي شِ ـــلْ  كُ لْ  ـــوَ تْـــهُ ـــاظْ  ـــتَ اغْ

رَاكْ ـــنْ  وِي ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــدْي  ــي سِ

ــاكْ ــشَ ــي انْ ــلِّ ـــقْ ال ــــدِّي حَ أجَ

ثِيرْ كْ ــرْ  ــبَ تَــصْ ـــي  ألُمِّ ــوا  ــولُ قُ

ــر ــيْ الــخِ إالَّ  اهللا  ــد  ــنْ عَ ـــا  مَ

امْ النْظَ ــى  ــولَ مُ ــمْ  حَ ــرْ يَ اهللا 

ــالَمْ ــسْ ــبْــد ال ـــوْالَي عَ ه مُ ـــدُّ جَ

افْلِيقْ وَلَّـــى  ـــه  رَاسُ ــمْ  ــسَ تَــقْ

يْتِينْ المَ ــلَــة  ــمْ جُ مــن  ـــى  وَلَّ

امْ عَ الطْ معَ  وتْ  القُ لُه  وا  طُ حَ

ينْ سِ النَّاعْ ــنْ  مَ ــه  لُ ــوا  ــالُ قَ

ي ـــاضْ شِ ــا نَ ــــدْ مَ ــي رَاگَ ــاقِ بَ

اليِينْ عَ ــه  ــواتُ ــأصْ بِ ــــادَى  نَ

ـــاكْ ــي نَـــرْجَ ــامِ ــعَ ــطْ ــــا بَ َنَ وأ

يْتِينْ المَ مــن  إالَ  ــتْ  ــنْ كُ مــا 

يــر ــدِ هْ ا  علِيهْ ا  ــوْ ي ــوِّ ــقَ تَ الَ 

ــن ييِ فَـانـْ ــا  علِيـهَ ــنْ  مَ ــلْ  ـ كُ

الَمْ العْ بَل  جْ من  ي  مِ اشِ هَ شرِيفْ 

ـــنْ ــلُــه رْزِي ــقْ ــادَرْ عَ ــدْ الــقَ ــبْ عَ

انتهت القصيدة
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رْ بَاصَ و  ــيْ  حَ ــا  ــوالَنَ مُ ــرِيــمْ  الــكْ ــمْ  ــأسْ بَ ا  ــدَ ــبْ نَ

اهللا ــمْ  بَــاسْ ا  ــدَ يَــبْ من  ابِي  جَ حْ ــر  ذَكْ ه  مُ اسْ و 

ر بَاصَ و  رِيمْ  كْ ــوْ  زَهْ ا  مَ السْ رَافَــع  لِي  العَ انْ  بْحَ سُ

انَه بْحَ سُ ــه  ــكُ ــلْ مُ فــي  ــــزُولْ  يْ الَ  ــانْ  ــطَ ــلْ سُ

رْ اهَ الشَ ينْ  الدِّ ولَى  مُ النْبِي  على  الَةْ  بالصْ اتْنِي  و 

ــاه ــرْجَ ــدْ نَ ــمَّ ــحَ ــي مُ ــمِ ــاشْ ــة الــهَ ــمَ ــاطْ أبُـــو فَ

ر ساهَ بَايَتْ  ه  حُ دْ مَ في  امْ  الزْحَ يُومْ  فِينَا  عْ  فَ يَشْ

اهللا اوالَي  ــرْ  ــي أمِ ــايْــتُــه  ــنَ اضْ فــي  ه  ــدُ ــجْ ــمَ انْ و 

ــر اطَ الخَ ــوَ  زَهْ ــي  يالَلِ الجِ ــا  ي ــي  عافِنِ ــي  كافِنِ

ــاه ــنَ امْ ــه  ل ــي  ــوفِ تُ ــى  ــنَ غْ ال  ــــادَاك  نَ ــي  ــلِّ ال و 

ــادَر القَ ــدْ  بْ عَ ــوالَيْ  مَ ــوثْ  اللْيُ ــث  أَلَيْ اهللا  اهللا 

ــــولْ اهللا ـــد رْسُ ــا وَلْ ــافْ ي ــخَ ــا نْ ــي مَ ــنِ ــارَخْ صَ

رْ فَاجَ و  ــاشْ  ــنَ حَ ــاهْ  جَ يهْ  قِ الفْ ـــدْ  واحَ ة  قَصَّ

اهللا يفْ  ضِ طــالَــبْ  له  يــمْ  ــدِ الــخْ على  ــالْ  يــسَ
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ابَر صَ بَنْتَكْ  في  ــا  َنَ أ ــالْ  قَ نَّاشْ  الحَ ذَاكْ  قْ  انْطَ

ــاه رضَ و  ــيــالَلِــي  الــجِ ــة  ــرْمَ حُ لــي  ا  يهَ طِ تَعْ

ر اطَ تتْقَ ــه  ــوعُ دْمُ ــاتْ  جَ يرْ  قِ الفْ ذَاك  يَر  تحَ ثَــمَّ 

ــاه ــولْ رضَ ــلُّ ــدِي جَ ــي م سِ ـــو عـــالَ َبُ ــبَّــة أ ــحَ بَــمَ

ر اهَ للظَّ بَنْتُه  ى  طَ اعْ و  ودْ  هُ الشْ رْ  ضَّ حَ لْبَة  الطُ ر  ضَّ حَ

اه طَ اعْ ما  في  وا  ــدُ ــهْ شَ ابْنِي  يَا  ــرَافْ  الــعُ تَّى  حَ

ــرْ زَايَ بَاغِي  يا  أنَــا  ــالْ  قَ نَّاشْ  الحَ ذَاكْ  و  قْ  انْطَ و 

اهللا ـــاءْ  شَ إن  ـــالْ  قَ والَ  قبَايْلُه  و  ــلُــولْ  ــكْ الــمَ

ــادَر القَ ــدْ  بْ عَ ــوالَيْ  مَ ــوثْ  اللْيُ ــث  أَلَيْ اهللا  اهللا 

ــــولْ اهللا ـــد رْسُ ــا وَلْ ــافْ ي ــخَ ــا نْ ــي مَ ــنِ ــارَخْ صَ

ــر يَــاسَ ــا  تــبْــطَ لما  ــدْ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ هللا  ــي  ــالِ ــهَ تْ

نَاه عْ مَ و  ــوْل  الــقَ في  نِي  فْ عَ اسْ و  ــالَلِــي  حْ ــنْ  كَ

ــر افَ للكَ ا  ــهَ نَّشْ حَ ــة  يَ بَاهْ و  ــة  بِيَّ صْ ــتْ  بَنْ اذا 

اهللا ــدَ  وَعْ ــرَّفْ  ــصَ وتْ وطْ  شُ الكْ نْد  عَ لَتْ  صْ حَ

رَادَر ـــدْ بِ ا  لْهَ لَّمْ  تكَ و  ا  هَ العْ ـــدْ  وَغْ ا  هَ حنَاشْ

اهللا بْ  حُ بها  ة  فَ اخْ سَ يمْ  ظِ اعْ زْ  ــوْ حَ في  بَنْتَك 
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اير طَ ا  لْهَ قَ بَعْ رت  جَ ونْ  يْكُ ما  ة  بْدَ الكَ من  نْ  حَ

اه عَ مْ ــودْ  ــعُ نْ ة  يمَ الخِ ر  مَ عَ يْخْ  للشَ ــتْ  ــالَ قَ

ــادَر القَ ــدْ  بْ عَ ــوالَيْ  مَ ــوثْ  اللْيُ ــث  أَلَيْ اهللا  اهللا 

ــــولْ اهللا ـــد رْسُ ــا وَلْ ــافْ ي ــخَ ــا نْ ــي مَ ــنِ ــارَخْ صَ

رْ ــنَاقَ ــان شْ يَ وا وَطْ ــقُّ ــار شَ فَ ــل و القْ مَ ــوا الجْ رْبُ ضَ

اهللا ــيــرْ  غِ مــن  ــابْ  ــصَ ــتْ يَ ــمْ  ــي رْحِ ال  ــي  ــاشِ غَ الَ 

ـــادَرْ غَ ــكْ  ــرنَ اتْ و  د  مَّ حَ مُ يــا  عليك  الحد  اهللا 

ــكْ هللا ــنَ رْ مَ ــــدْ ــتْ غَ ــي ــحِ ــي اضْ ــلِّ ــومْ ال ــيُ و ال

اوَرْ مجَ كان  اللِّي  ــنْ  وَيْ امْ  عَ الطْ و  النَّية  رْ  كَ تفَ

ـــرَاه تَـــتْ ــــام  ايَّ و  ــا  ــنَ بِ ــــاتْ  فَ ــي  ــلِّ ـــــنْ ال وايْ

ــر ــاهَ ــدْ لِــيــلَــة الــقَ ــگَ ــفَ ــيــسْ ت ــلِ ــل يَــبْ ــعَ و انْ

ادَّاه ـــدْ  احَ ــا  ــنَ رِي ــا  مَ ــوتْ  ــفُ يْ ــا  ــيَ نْ ــدُ ال ــعْ  ــمَ اطْ

ــادَر القَ ــدْ  بْ عَ ــوالَيْ  مَ ــوثْ  اللْيُ ــث  أَلَيْ اهللا  اهللا 

ــــولْ اهللا ـــد رْسُ ــا وَلْ ــافْ ي ــخَ ــا نْ ــي مَ ــنِ ــارَخْ صَ

ــر اضَ حَ ــي  افِ خَ ــا  م ــه  نُّ مَ ــرْ  ي قِ الفْ ا  ــدَ غْ و  شــد  خَ

اه معَ دَاه  و  ــه  شُ ــدْ قَ و  ــه  ــشُ ــنْ حَ ــانُــه  بــلْــسَ
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اهر صَ بَمْ ــدْ  عَ ــدْ  فَ ــالْ  قَ رْقَانْ  الطُ ــرْقْ  فَ ــلُــوا  وَصْ

اهْ ــدَ ــغْ نَ ـــكْ  رَاسَ اوالَ  ــاطْ  ــشَ الــكْ ــط  حُ ــوا  ــالُ قَ

ر بامَ يْط  نْعَ ات  يْطَ عَ ثَــلْــثْ  ــي  لِ ـــلْ  َجَ أ ــوا  ــالُ قَ

ـوفَــاه ــــفْ بـُ َل ـــاتْ أ ـــيَ ـتَــك مْ ــلـْ ـــوا اجَ ـــالُ قَ

ر يفاسَ ــاه  بَــلْــغَ رَاه  ـــاحْ  طَ و  بْلَة  للْقَ ــه  ــوَجَ ت

اه ــوَ ــثْ ه يــا مَ ـــدُ ــالَ وَحْ ــول غــرِيــبْ فــي الــخْ و يــقُ

ــادَر القَ ــدْ  بْ عَ ــوالَيْ  مَ ــوثْ  اللْيُ ــث  أَلَيْ اهللا  اهللا 

ــــولْ اهللا ـــد رْسُ ــا وَلْ ــافْ ي ــخَ ــا نْ ــي مَ ــنِ ــارَخْ صَ

ادَرْ القَ بْد  عَ يَا  كْ  رْمَ حُ ــنْ  وَيْ يرْ  يْسِ ــرْتْ  سَ ــي  رَانِ

ــاه ــسَ نَــنْ وَرْدَك  ه  ـــذِ هَ فِــي  ــي  ــنِ ــثِ غَ ــا  مَ إالَ 

اتَرْ الهَ يخْ  الشِّ ذَاكْ  يَا  قَالْ  و  نَاشْ  الحَ له  كْ  حَ اضْ

ــاه ــرَجَ ــتْ ــتَ ــا كَ ــيَ ــتَ ــيــدْ و انْ ـــادَرْ بــعِ ــدْ الـــقَ ــبْ عَ

ايَرْ غَ رَة  مْ بالجَ نْتَرْ  خَ المْ ارَسْ  الفَ أتَاه  ينْ  الحِ في 

اهْ ـــوَ اطْ و  ــرْبَــة  بــالــحَ قَلْبُه  ــاشْ  ــنَ الــحَ ـــرْبْ  ضَ

ايَر سَ ة  عَ دْ الخَ في  رَتَل  جْ المَ النَّاسْ  قَالُوا  ل  اهَ يَتْسَ

ــاه ــابَ ــــالَتْ بَ ــنْــعــتُــه اخْ ــمْ صَ ي ــدِ ــخْ ــدْ ال ــنْ سَ
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ــادَر القَ ــدْ  بْ عَ ــوالَيْ  مَ ــوثْ  اللْيُ ــث  أَلَيْ اهللا  اهللا 

ــــولْ اهللا ـــد رْسُ ــا وَلْ ــافْ ي ــخَ ــا نْ ــي مَ ــنِ ــارَخْ صَ

ــر ــافَ ــــوقْ الــحَ ـــا فُ ــلْ جَ ــايَ ــكَ ــــى عــلــى شْ ارْمَ

اهللا ــــيْ  وَلِ ـا  يـَ ــا  ــهَ ــتْ ــنْ بَ و  ــرَّة  الــحُ ــتَــقْ  اعْ و 

بَــادَرْ ى  مَ الحْ قْ  صــدَ ــالْ  قَ لُّولْ  جَ يدِي  سِ قْ  انْطَ و 

ــلْ اهللا ــي ــبِ ــي سَ ــم ف ــهُ ــتْ ــي ــدة رَضِ ـعْ ـــا بـَ أنَ

ـرْ الــتْــزَايـَ و  ــــودَانْ  ــــسُّ ال ــــلَ  اهْ ـــرْفُـــوكْ  عَ

بَاد اهللا وْثْ لِعْ ال غَ مَ رْقْ على الكْ رْ و الشَّ صْ رْبْ و مَ و غَ

افَرْ الكَ بَرْ  في  ان  كَ لَوْ  الَمْ  بُوعْ ه  يمُ دِ خْ في  رَّطْ  يَفَ ما 

نَاه مْ ــه  لِ ــي  يُــوفِ نَى  غْ الَ  ــه  لِ وا  يْطُ يَعَ ـــتْ  وَقْ

ــادَر القَ ــدْ  بْ عَ ــوالَيْ  مَ ــوثْ  اللْيُ ــث  أَلَيْ اهللا  اهللا 

ــــولْ اهللا ـــد رْسُ ــا وَلْ ــافْ ي ــخَ ــا نْ ــي مَ ــنِ ــارَخْ صَ

ر ــاهَ ــل الشَ قْ ــل عَ ــا حَ ــةْ الرْجَ ايَ ــدْ غَ ي ــتْ قْصِ ي انْهِ

ـــاه زْهَ ــبْ  ــي طِ ــرْ  ــبَ ــنْ عَ و  ــة  ــيَ ــالْ غَ و  ــكْ  ــسْ بــمَ

رْ اضَ حَ المْ و  لْبَة  الطُ و  يَاخْ  االشْ و  رْفَا  للشُّ سالَمِي  و 

نَاه عْ مَ و  ــولْ  ــقُ ال ــل  اهْ و  ــيــنْ  ــارْفِ الــعَ و  ــا  ــمَ هُ
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انتهت القصيدة
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ــر ابَ جَ ــيدِي  سِ ــي  لِ الوَ و  ــامْ  مَ الهْ ــحْ  ي دِ بَمْ ــعْ  لَ تْوَ مَ

ــاه ــرْضَ بَ ــيَّ  ــلِ عْ ـــادْ  جَ يمْ  اللْجِ ــرْ  ــسَّ ال ــى  ــولَ مُ

ــادَرْ ــقَ ــدْ ال ــبْ ـــوالَي عَ ــوثْ مُ ــيُ ــثْ الــلْ ــي َلِ كْ أ عـــالَ

اهللا وَالَيْ  ـــيـــرْ  َمِ أ ــاف  ـخَ نـْ ــا  م ــنِــي  ــارَخْ صَ
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نَانْ الحْ ــرَافْ  االشْ يَادِي  اسْ ــرْمْ  حُ لْ  ظَ في  أنا 

ــانْ مَ الضْ دَارْ  ــلْ  ــ أهْ

ــة يَ دْهِ ــي  الْتِ حَ رَاهْ  ــي  ثُونِ أغِ ــي  اوْحايْلِ ــوفُوا  شُ

انْ خَ و  ا  طَ اخْ ولَوْ  يثُوه  اتْغِ مْ  كُ رْمَ حُ في  زَاگْ  من 

ــانْ مَ يَضْ و  ــي  ضِ يَحْ

ــة يَ قْوِ ــارَة  بايْغَ ــوا  رْمُ يكَ ــرَامْ  الكْ ة  ــيمَ سِ مــن 

ــانْ زمَ مــن  ــومْ  لُ عْ مَ ــلْ  يَصَّ امْ ــمْ  فِيكُ ــودْ  الجُ

ــان ــيَ االحْ ــيــعْ  جــمِ و 

ية فِ االخْ ـــودْ  جُ ــودُوا  يــجُ ادْ  ـــــوَ االجْ ــمْ  ــكُ بِ

ــيَــانْ ــــة االعْ ـــمْ عــلــيَّ أالَمَ دْكُ ـــوَ ــــوا بَ رُوفُ

ــان سَ االحْ و  ــرْ  ي الخِ و 

ــة يَّ مِ الحْ ــة  ايَ بِغَ ــوَه  ي مِ تَحْ ــمْ  لكُ ــن  ركَ ــي  اللِّ و 

ان كَ رَاهْ  ــمْ  بِكُ ــل  ضَ الفْ ــرُوا  ي اتْغِ ــا  م ــالْ  حَ مُ

ــان ــكَ ــتْ اسْ و  ــان  ك و 

تنِيَة من  ال  حَ اشْ في  يثُوا  يْغِ ـــالْ  ارْجَ م  بِكُ



في مدح دار الضمانة 510

06

07

08

09

10

11

12

الَلِيتْ تْنايا  من  ــحــال  اشْ في 

لِّيتْ كَ و  ــحْ  ــرِّي ــال ب ــيــتْ  ــيِ عْ و 

يــتْ ــدِّ ــمْ انْــهَ ــكُ ــومْ عـــادْ بِ ــيُ ال

نَــادِيــتْ و  ــامْ  مَ ــذْ ــال ب ــتْ  ــحْ صَ و 

ــتْ ي تْوَعِ و  و  ــهُ السْ مــن  ــتْ  فَقْ و 

يتْ جِ و  ــاوَاتْ  ــم ــسْ ال ـرَافَــعْ  لـِ

انْ سَ االحْ و  يرْ  الخِ ارْ  دَ يا  انَة  مَ الضْ ارْ  دَ يا 

وَزَّانْ ــــــلْ  أَهْ ــــا  يَ

ــة يَ فِ ــم الخْ الَ ــا عَ  بِنَ
ــفْ ــمْ يَلْطَ كُ ــاه جاهْ بْجَ

ــاد ــيَ االسْ يا  ادِي  ـــؤَ فْ و  شايَا  حْ يمْ  مِ صْ من 

يَادْ االسْ يا  ادِي  ــدَ اعْ ير  بْغَ فَاتْ  ا  مَ ل  كُ يبْ  نْصِ

ــيَاد ــا االسْ ــادِي ي يَ ــالْ گَ ــحْ اقْفَ تَ ــم يَفْ كُ تَاحْ فْ مَ

ــان ادْ عــلــيَّ تْــبَ ــــــوَ َالَجْ ــم أ ــكُ ــتْ ــرْكَ ــي بَ ــاغِ ب

ـــان ـــيَ ـــاألَعْ ـــــرَى ب تْ

نِيَة هْ لِي  يقول  ــالــالَزَمْ  ب ا  رْهَ نْظَ من  ــلْ  كُ و 

ــانْ ظَ يرْ  خِ ــلْ  كُ قَلْبِي  و  م  تْكُ دْ قْصَ ــا  أن و 

ــان اللْسَ د  ــاعَ سَ امْ و 

زِيَّة المْ ــلْ  َهْ أ يا  ــة  رَافَ دِي  قَصْ لُوا  مْ كَ و  ــودُوا  جُ

شانْ مْ  لِهُ نْ  مَ دْ  صَ يَقْ دْ  قاصَ لْ  كُ لَكْ  كذَ و 

يْبَان كَ ــل  ــضَ الــفْ و 

ــيَّ لِ عْ ــرُوا  ـي غِ تـْ ــرَافْ  َالَشْ أ ــمْ  كُ تـُ ـدْ قْـصَ هللا 
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تَان الفْ ــوم  يُ ــعْ  ــافَ الــشَ يع  فِ بالشْ ــة  ــرْمَ حُ

ــــــزَانْ ـــوحْ االحْ ـــلُ ن

لي وا  تَهُ اشْ ا  مَ بَابِي  احْ و  تِي  الَمْ وفْ  تْشُ و 

زْيَان ه  دُ اهَ انْشَ الْ  ــوَ االحْ في  يَان  شْ ما  يتْ  بْغِ و 

نْ ـــالَ مْ ــي  ــنِ ــزِي اخْ و 

ــة ي نْهِ ــه  يْلُ االَ  ــوتْ  يَاقُ و  ــاتْ  الثْقَ و  ــوتْ  بِالقُ

ــانْ سَ االحْ و  ــرْ  ي الخِ ارْ  دَ ــا  ي ــة  انَ مَ الضْ ارْ  دَ ــا  ي

وَزَّانْ ــــــلْ  أَهْ ــــا  يَ

ــة يَ فِ ــم الخْ الَ ــا عَ  بِنَ
ــفْ ــمْ يَلْطَ كُ ــاه جاهْ بْجَ

يَادْ االسْ يا  تْزَادِي  مَ نِّي  عَ رْ  هَ يَظْ م  وْدَادْكُ رْ  سَ من 

يَادْ ادِي يا االسْ ولْ انْكَ م من هُ دَّ ى و نلُوحْ ما تْقَ نَزْهَ

ــادْ ــيَ ــادِي يــا االسْ ــم ـــورْ اثْ حْ نُ ــدَ ــمْ الزَلْــــتْ نَ

ان االرْكَ و  الحوم  في  وطْ  نجُ يجال  مِ بْالَ  لِيتْ  كَ

ــان ــكَ ـــالَ مْ ــي ب ــانِ ك

ــة يَّ قوِ ــي  ارحايلِ و  ــة  قبل و  ــمال  شْ و  ــنْ  ي ايْمِ

ــــايَــــة نْــــهَ يْـــــلُـــــه  أالَ 

ــة ــيَ ــمِ ــكْ ال ذه  ــي  لـِ ــبَـــانْ  تـْ

ـــيَّ ـــلِ عْ وال  ــــي  بِ ــــو  هُ ـــا  م

ية فِ اخْ ـــالَ  بْ ــة  ــيَّ ــطِ اعْ ـــلْ  اجَ

ـــيَ ــا نْـــهِ ــم ـــهـــا ك ـــوفْ نْـــشُ

ـــــة ـــــيَ ـــــنِّ ـــــــرْ ال ـــــــي غِ
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ـا25 ـرِيـَ اثـْ و  ــمْ  ــكُ ــنْ مَ ـــوسْ  ـــمُ يَاشْ الضْ ــنْ  ــسْ حُ ــورْ  ــشُ عْ ــوا  ــالُ نَ

ــكان االمْ ســيِحْ  بفْ دُّوا  ــوَ ت ــمْ  دْكُ بوَ ــادرى  ام

ــان ــكَ اسْ ــي  ــنِ ــرَاتْ فْ و 

يَّة مِ سْ مَن  الْ  حَ شْ انْ  قُومَ الُوا  صَ يفْ  كِ انْصول 

انْ طَ الفْ ابْ  االنْجَ يَاخْ  االشْ نَاقَبْ  مْ في  تْ  عْ سمَ

ــان ــنَ ــيــنْ افْ ــنِ ــفَ الــمْ

يَّة فِ الخْ ـــرَارْ  االسْ ــانِــي  اذْهَ في  يهْ  مِ نَكْ ــالَّ  شَ

ان تَعَ مسْ مْ  بِكُ ــوَ  هُ من  ي  شِ يَمْ ــنْ  وِي هــذا 

ــانْ ــخَ اسْ ــه  ــافُ ــتَ اكْ و 

ــة دْنِيَّ ــرَة  يُ عْ مَ و  ة  ــومَ حشُ و  ــارْ  عَ ــوهْ  لُ تبَخْ

ــانْ نَ الظْ ــبْ  ي خِ و  ــانْ  صَ النُّقْ ــمْ  ديَالْكُ هــو  ــا  م

ـــان االدي جميع  ــي  ف

الثُّريَا و  ــوسْ  ــمُ شْ و  ــا  نْــيَ الــدُ ورْ  ـــدُ بْ ــمْ  ــتُ انْ

ــانْ سَ االحْ و  ــرْ  ي الخِ ارْ  دَ ــا  ي ــة  انَ مَ الضْ ارْ  دَ ــا  ي

وَزَّانْ ــــــلْ  أَهْ ــــا  يَ

ــة يَ فِ ــم الخْ الَ ــا عَ  بِنَ
ــفْ ــمْ يَلْطَ كُ ــاه جاهْ بْجَ

يَادْ  االسْ يا  ــادِي  وْهَ ل  كُ في  ثل  يْمَ ا  مَ يرْ  الغِ و 
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ــة ــيَّ ــفِ خْ دون  ـــمْ  ـــكُ ـــانْ ـــرْهَ بُ

ــة ــيَّ ــفِ ــمْ الــخْ ــي ــلِ ــا عْ ــهَ ــابْ هَ

قطعية في  ــى  ــفَ اخْ ما  ـــحْ  واضَ

البْرِيَّة ــلْ  كُ ــيــدْ  سِ ــلْ  ــاألَجَ ب و 

يَادْ االسْ يا  البَادِي  و  ورْ  ضُ حْ و  ورْ  شُ الدْ و  بال  الجْ و 

يَادْ االسْ يا  نَادِي  عْ رَادْ  ا  جَ من  ذْ  تْوَاخَ ي  رْضِ غَ

ــان ــيَ وَطْ و  ــالْ  ــبَ جْ ــد  ــاصَ ــقَ مْ تتْلِينْ  ــمِ  ــكُ بِ

االوْطــــانْ ــيــعْ  ــمِ جْ و 

ــة يَ ــوِ ــم تْـــنَـــادِي سَ ـــورْ بــكُ شُ ـــدْ ن و ال ـــدُ مُ

ــان ــنَ ــوقْ و األكْ ــشُّ ــرْ ال ــتْ مــن حَ ــقْ ــا انْــطَ وأن

ــان ــيَ بــالــبْ ـتْ  قُــلـْ و 

علِيَة ادْرَاجْ  من  ــوه  ارْفــعُ و  مْ  ارْكُ بعَ وا  ارْفـــدُ

نَانْ الجْ رِيسْ  عْ و  ي  رْسِ الكُ و  لَم  القْ و  رْشْ  بالعَ

ــانْ ــنَ ــي جْ ــرْ لِ ــضَ يَــحْ

يَة زْهِ ــنَــا  ايَــامْ و  ــا  نَــتْــرَجَ ما  ــلْ  كُ يبْ  نصِ و 

ــانْ نَ الدْ ــمْ  ايَ انْغَ و  ــي  انْ َغَ أ و  ــابْ  الرْبَ و  ــودْ  بالعُ

األوْزَانْ ــــــرْب  ضَ و 

نِية لْطْ سُ لُولْ  حْ في  ل  تفَ حْ مَ اطْ  بْسَ في  وأنا   

ــان تَ امْ ــة  نَ بَدْ امْ ــوفْ  بَلْحُ ــة  فَ متَحَ ــرَايَرْ  بَسْ

انْ ــيــعْ األلَـــــوَ ــمِ ــجْ بَ

ــة يَ فِ ــا عْ رجاتْهَ ــي حَ كِ ــي نَحْ وفْ و الزْرَابِ ــجُ و سْ
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يَة فِ عْ و  ــة  ــمَ ــاعْ نَ ـــاتْ  ـــرْجَ حَ

ــيَّ ــلِ ــعْ عْ ــي ــمِ ــجْ ــال ـــروا ب ـــي غِ

ـيَّ ــلـِ ـــمْ بــــانَ عْ ـــكُ ـــلْ ـــضَ افْ

ــة ــيَ ذْكِ و  ــة  ــقَ ــابْ عَ ــومْ  ــسُ ــنْ بَ

ــة ــيَ ــرْجِ ـــى ال ـــولَ ـــة مُ ـــرْمَ حُ

ــة ــيَ ــنِ ال ـــهْ  بـِ ــــــــتْ  ادْرَكْ و 

ــانْ سَ االحْ و  ــرْ  ي الخِ ارْ  دَ ــا  ي ــة  انَ مَ الضْ ارْ  دَ ــا  ي

وَزَّانْ ــــــلْ  أَهْ ــــا  يَ

ــة يَ فِ ــم الخْ الَ ــا عَ  بِنَ
ــفْ ــمْ يَلْطَ كُ ــاه جاهْ بْجَ

يَاد االسْ يا  يْنَادِي  مْ  بِكُ ا  هَ قْ تَنْشَ اسْ من  بِي  تَسْ

يَادْ االسْ يا  بَادِي  عْ لْ  كُ من  رْها  ضَ حْ من  يعْ  مِ اجْ و 

يَادْ االسْ يا  ــارَحْ  فَ تَر  نَتْبَخْ انِي  هَ مْ  لْكُ ظَ في 

ــان مَ تُرْكْ ل  ــغْ شُ ــعْ  رَصَّ مْ ــفْ  التُّحْ و  ــي  َوَانِ أ

ـــانْ االثْـــمَ ـــيـــعْ  رْفِ و 

ــيَّ عل ــوا  لُ مْ تجَ ــمْ  كُ فْ طَ بَعْ ــيَادْنَا  اسْ ــول  نْقُ و 

ــانْ األذْهَ و  ولْ  قُ العْ رَح  تَشْ لَّة  حُ ألْبِيبْ  ــاكْ  هَ

ــان ــوْسَ ــرى كــال ــشَ ت

يَة الزَّكِ بْ  وَاهَ المْ تْنَالْ  و  كْ  دَ قَصْ وزْ  تْحُ ا  بِهَ

البْيَان و  اآلل  و  ــة  ــرْفَ الــشُّ علَى  ــا  ــنَ ــالَمْ اسْ

ــانْ ــشَ الــخْ ــبْ  ــنَ جَ و 

يَة جِ السْ حابْ  اصْ ملَة  جَ بْ  وَاهَ المْ ل  أَهْ علَى  و 
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االوْزَانْ في  لْبَة  الطُ و  ــرَافْ  لــلْــشْ ــالَمْ  ــسْ ال

ـــزَانْ ـــمْ ــــلْ ال مــا هَ

ــة يَّ ذكِ ــايَمْ  بَنْسَ ــرِي  النَّسْ و  ــر  الزَهْ و  رْد  ــوَ ال و 

بالبْيَان ــادَرْ  الــقَ بْدْ  عَ ر  اهَ ظَ ــحْ  واضَ ي  مِ اسْ و 

وَزَان ــــل  أهْ ــبْــد  عَ

ــة ــيَ ــلَــة زْهِ ــم مــيَــصْ ــهُ ــم ولِ ــهُ ــنْ ــل مَ ــايْ صَ

انتهت القصيدة














